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         Fredrikstad 14.februar 2021 

 

Høring – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten 

 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har i dette høringssvaret fokusert på kapitlene som 

omhandler helse, og kjøp av helsetjenester. Vi kommenterer også på generelt grunnlag om 

private aktører i det medisinske markedet.  Vi ønsker å kommentere særlig rundt ordningen 

“Fritt behandlingsvalg” fra 2015 (kapittel 22). 

 

 

NFA er grunnleggende uenig i virkemiddelet (kjøp av private helsetjenester) som 

myndighetene mener vil “redusere ventetider, øke valgfriheten og stimulere de offentlige 

sykehusene til å være mer effektive, i tillegg til å levere riktig medisinsk behandling til de som 

trenger det.”  

 

NFA er for et sterkt offentlig helsevesen som skal gi likeverdige tjenester til alle innbyggere. 

Gjennom en god offentlig allmennlegetjeneste som vi vet gir mer likeverdige helsetjenester, 

skal vi gi mest til dem som trenger mest. Befolkningen skal få helsetjenester etter behov og 

ikke etter betalingsevne. 

 

Vi mener det offentlige helsevesenet er godt og kan bli enda bedre hvis myndighetene vil satse 

på og prioritere det. Vi ser dessverre at store deler av midlene blir kanalisert videre til private 

aktører, istedenfor at det investeres i og bygges opp under det vi allerede har. Som henvisere 

opplever vi i primærhelsetjenesten at de vi henviser til er underbemannet og økonomisk 

nedprioritert. Våre henvisninger blir da sendt videre til private aktører.  

 

Det er flere problematiske sider ved dette: 

 

Vi ser at noen pasienter blir fulgt opp for tett av private aktører, det gjøres for mye utredning 

og det fører til overdiagnostikk og overbehandling. Vi antar at økonomiske incentiver ligger 

bak. Dette er stikk i strid med kampanjen “Gjør kloke valg”. Vi ønsker at det skal utføres 

mindre unødvendige undersøkelser og utredninger, slik at de som trenger det mest, får mest. 

 

Dersom det gjøres feil, eller noe trenger nytt legetilsyn, faller dette alltid tilbake på det 

offentlige helsevesenet (legevakt eller sykehus). Vi tenker her spesielt på operasjoner eller 

mindre inngrep, som kan gi infeksjoner eller andre ting som bør vurderes. Den private 

klinikken vil i disse tilfellene som oftest være stengt (ettermiddager og helger). Ansvaret blir 

altså uansett sendt tilbake til det offentlige. Dette medfører også merarbeid; (tenkt eksempel) 

dersom pasienten ble operert ved offentlig sykehus, og det ble mistanke om infeksjon, ville 

pasienten kunne ta kontakt med aktuell avdeling og få behandling/ tilsyn. Dersom pasienten 

ble operert privat, ville hen måtte ta kontakt med legevakt for vurdering, og evt viderehenvises 

til sykehuset igjen, hvis alvorlighetsgraden tilsa det. Dette medfører altså merarbeid og kostnad 

for det offentlige, og ulempe for pasienten. 
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Vi erfarer også at tjenestene fremstår som mer fragmenterte; vi i primærhelsetjenesten har 

gode kommunikasjonslinjer og samhandlingsrutiner med andre deler av det offentlige 

helsevesenet, men dette gjelder ikke for private aktører. Det vil si at oppfølgingen i etterkant 

som gjerne gjøres hos oss (fastlegene) vanskeliggjøres. I tillegg blir det jo slik at dersom 

utredning gjøres hos privat aktør, men behandlingen som er påkrevet må gjøres på offentlig 

sykehus, må pasienten uansett tilbake til sykehuset. Det blir altså en omvei og ulempe for 

pasienten. 

 

Samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er særdeles viktig, og 

det er opprettet en egen ordning for å understøtte denne samhandlingen; PKO 

(praksiskonsulentordningen). Det finnes altså muligheter for å ta opp utfordrende saker, eller 

forsøke å finne gode løsninger sammen. Dette er ikke en mulighet ovenfor de private aktørene.  

 

Vi mener at det gjennom offentlig kjøp av helsetjenester fra private aktører, drives en 

utvanning av gode, offentlige systemer. Lokalt ser vi at verdsatte legespesialister på 

sykehusene, blir fristet til å ta jobber i det private. De slipper da ukomfortable arbeidstider 

(vakt) og kan i mange tilfeller tjene bedre. Dette medfører at enkelte sykehusavdelinger blir 

stående med for få erfarne spesialister, og dermed forsterkes problemet; flere må henvises 

videre til private. Vi ønsker oss heller en satsning på disse spesialistene der de er, at det blir tatt 

grep for å beholde kompetansen. Et annet problem med denne utvanningen er at sykehusene 

skal drive opplæring av LIS-leger, behovet for de mest erfarne legene som veiledere er stort. 

Dette bidrar ikke de private aktørene til. 

 

NFA er bekymret for de økonomiske incentivene i den økende satsningen på private 

helseaktører. Helse er noe helt annet enn andre varer, og passer derfor dårlig inn i 

markedsstyrte systemer. Det kan lett spilles på menneskers frykt for sykdom, vi vet at mange 

lider av ulike grader av helseangst. Mange tilstander, som isjias, grå stær, slitasjegikt og 

liknende trenger en vurdering av en spesialist fordi fastlegen er usikker på videre tiltak.  Gode 

og fornuftige spesialister vil ofte vurdere tilstanden slik at man med fordel kan avvente 

invasive tiltak og avansert diagnostikk. Vi erfarer at en slik «vente og se» holdning praktisk 

talt er fraværende i det private helsevesen. Når private mottar offentlig godtgjøring per 

undersøkelse de utfører, ser vi at det fort bli mer utredning enn hva som er faglig indisert. 

 

I noen tilfeller ser vi også at sykehusavdelinger blir så overarbeidet (eller underbemannet), at 

veldig mange tjenester må kjøpes av private. Da oppstår etter hvert en fare for at de vanligste 

medisinske tilstandene blir sendt videre, slik at sykehusene bare sitter igjen med de mest 

spesialiserte tilfellene. Da mister de legene som er i spesialisering mengdetrening på de 

vanligere tilstandene, noe som er svært uheldig kompetansemessig. Kvaliteten på avdelingen 

vil da gradvis svekkes. 

 

Vi erfarer også at mange private som har samarbeidsavtale med helseforetakene har en uønsket 

tilnærming når det gjelder hvilke pasienter de tar imot. Vi vil her spesielt nevne 

avtalepsykologene. De fleste fastleger opplever ofte at henvisningene deres avslås, da mange 

psykologer bestemmer seg for å ikke ta inn flere pasienter, men heller kontinuere behandling 

over lengre tid for de pasientene de allerede har tatt imot. Det stilles altså ikke krav til eller 

settes grenser for hvor lenge en behandling anses som nyttig. Vi vil ellers understreke at mye 

samarbeid med avtalespesialister fungerer godt. 

 

NFA mener at de private aktørene som selger tjenester til det offentlige, ikke er underlagt like 

strenge krav til kvalitetskontroll, og det foreligger heller ikke samme krav til kontroll av 
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indikasjon for behandling. NFA er bekymret for at økt bruk av private helsetjenester med 

offentlige midler kan føre til dårligere kvalitet, eller mindre mulighet til å kontrollere 

kvaliteten. Vi er opptatt av at private aktører må drive behandling etter etablerte og 

forskningsbaserte prinsipper (vi tenker her særlig må behandlingsinstitusjoner). 

 

Vi mener at ordningen “Fritt behandlingsvalg” (FBV) er med på å forsterke sosial ulikhet i 

helse. Ikke alle har digital kompetanse, og kan søke seg frem til de ulike 

behandlingsmulighetene. Vi ønsker oss heller en sterkere satsning på det offentlige 

helsevesenet, slik at pasientene ikke opplever at de må søke seg til andre steder. 

 

§24 i Fastlegeforskriften sier at fastlegen ved henvisning skal informere pasienten om retten til 

FBV (jfr pas og brukerrettighetsloven §2-4). NFA mener at for at et tilbud skal tas i bruk og 

komme pasientene til gode, må det være enkelt og lett anvendelig. Pasientforløp ved 

henvisning til fritt behandlingsvalg er en uoversiktlig og uvanlig komplisert prosedyre, men 

også en prosedyre som innebærer så mange overganger og informasjonsutvekslinger at det i 

seg selv vil representere en fare for at informasjon ikke utveksles riktig, eller at henvisninger 

eller epikriser havner feil. 

 

FBV ordningen kan også føre til at pasienter reiser langt for en type behandling, uten at de vet 

om kvaliteten er den samme. Slik ordningen er lagt opp, velger de gjerne ut fra ventetid og 

ikke ut fra kvalitet. 

 

På generelt grunnlag vil NFA understreke at å administrere disse ordningene krever betydelige 

ressurser.  Både å utarbeide godkjenningskriterier, vurdere ulike tilbud, og utforme kontrakter 

er svært ressurskrevende. NFA mener dette er ressurser som heller burde brukes på å 

vedlikeholde og videreutvikle det offentlige systemet som allerede finnes. Vi mener også at det 

krever mye ekstra kapasitet og informere pasienter, men også helsepersonell, om alle ulike 

ordninger. Det fragmenterer systemet og gjør det uoversiktlig. Det krever også betydelige 

ekstra ressurser og føre tilsyn med et stadig økende spekter av private tjenester.  Vi mener 

videre at prisfastsettelse for private helsetjenester ikke er en eksakt vitenskap og at enhver 

modell for prisfastsettelse vil kunne resultere i tilpasninger fra markedet som gir 

vridningseffekter man ikke ønsker seg.  
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