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Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:
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Det fremgår av bestemmelsene som er omtalt over, at det er nedfelt som et grunn-
leggende prinsipp i helselovgivningen at pasienter ikke kan diskrimineres pga alder.

Med hjemmel i pasientrettighetsloven § 2-1 er det gitt en forskrift, prioriteringsfor-
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Det fremgår av pasientrettighetsloven § 1-1 at loven skal bidra til å sikre befolkningen
lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. I forarbeidene er dette målet utdypet, jf Ot. prp.
nr. 12 (1998-99), med at "Det overordnede mål for helsevesenet er å sikre hele befolk-
ningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted, god tilgang på helse- og omsorgstjenester
av god kvalitet i en offentlig styrt helse- og omsorgssektor.

Av spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 nr. 3 fremgår at et likeverdig tjenestetilbud er ett
av lovens formål. Av forarbeidene, jf Ot.prp. nr. 10 (1998-99), fremgår at "Et likeverdig
tjenestetilbud foreligger når personer som etterspør helsetjenester har samme mulighet
til å skaffe seg helsetjenester uavhengig av bosted, økonomi, sosial status alder, kjønn,
etnisk tilhørighet mv.

Av helseforetaksloven § 1 fremgår direkte at helseforetakenes formål er å yte gode og
likeverdig spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig
av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.



skriften, som regulerer hvilke vilkår som skal legges til grunn ved vurderingen av om
en pasient skal prioriteres og har rett til helsehjelp.

Departementet har merket seg at det på side 176 i utredningen uttales følgende om
betydningen av alder ved prioriteringer i helsetjenesten:

I forbindelse med oppfølgningen av utredningen er det nødvendig å ta hensyn til at
helselovgivningen har regler om likebehandling uansett alder og dessuten særskilte
prioriteringsregler. Det er viktig at regelverkene harmoniseres og at likhetskravet i
helselovgivningen ikke undergraves med hensyn til alder.
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Side 2

"Også konkrete prioriteringer i helseinstitusjoner der en person ikke får en helse-
tjeneste ut fra sin alder, bør i særlige tilfeller omfattes av diskrimineringsforbudet.
Slike tilfeller bør vurderes etter den generelle regelen om saklig forskjellsbehandling,
slik at de etter en konkret vurdering vil kunne være i strid med diskriminerings-
forbudet" .
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