
Oslo legeforening • Postboks 178 Sentrum • NO-0102 Oslo • oslo.legeforening@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no/oslo • Telefon: +47 23 10 92 40/42 •  Faks: +47 23 10 92 44 • Org.nr. NO 971422580 MVA • Bankgiro 7874.06.65595 

      

 

 

 

 

 

Legeforeningen 

Her 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.: 14/5301 Vår ref.: SAa/PB/KH Dato: 20.1.2015 

  

 

 

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 
Høringsuttalelse fra Oslo legeforening 

 

Utvalgets svar er at prioriteringer bør søke målet: ”flest mulig gode leveår for alle, rettferdig 

fordelt”; bør følge av klare kriterier; bør gjøres systematisk, åpent og med brukermedvirkning; 

og bør gjennomføres med et helhetlig sett med effektive virkemidler. 

 

Utvalget foreslår å bruke følgende kriterier: 

1. helsegevinst 

2. helsetap 

3. ressursutnyttelse 

Lønning II utvalget hadde  

1.  tilstandens alvorlighet 

2.  nytten av tiltaket 

3. krav om kostnadseffektivitet 

Oslo legeforening er skeptiske til bruk av de nye begrepene. Økonomiske begrep gjennomsyrer 

helsevesenet for tiden, og vi mener det er viktig å være bevisst på hvordan det eventuelt 

påvirker valgene vi tar. Nord kommenterer i Journalen 4/2014: ”Kriteriene er ikke bra nok, 

men de reflekterer et verdigrunnlag som helsevesenet er bygget på og som det ikke er grunnlag 

for å forandre på: …”. 

 

Vi er i tvil om de nye begrepene er enklere å forstå innholdet i enn de gamle. 

 

Utvalget har ikke utført den delen av oppdraget som gikk ut på: ”Utvalget skal vurdere om 

kriteriene fra Lønning II tilfredsstiller dagens prioriteringsutfordringer.” 

I utredningen pkt 5.4 skriver de: ”…, har det vært økende politisk, akademisk, så vel som 

praktisk interesse for prioriteringsspørsmål innenfor helsetjenesten. Til tross for denne 

interessen har det ikke lykkes utvalget å finne en samlet evaluering av hva de tre nevnte 

utredningene har medført i praksis.”  
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Vi mener det hadde vært ønskelig om dagens prioriteringssystem hadde vært drøftet ytterligere 

i rapporten. Hvorfor er dagens prioriteringer forkastet og ikke bare forbedret/utviklet? Det er 

vesentlig å vite hvor man står i dag med hensyn til hvordan dagens ordning påvirker praksis. 

Det er også vesentlig å vite hvordan det fungerer i dag, for å kunne evaluere en eventuell 

endring som en følge av de nye prioriteringene. 

 

Vi ønsker også å påpeke følgende: 

 Det vil være en stor utfordring med prioritering i alle ledd i helsekjeden. Systemer hvor 

retningslinjer/beslutningsstøtte er integrert i elektronisk pasientjournal både i 

allmennpraksis/sykehjem og sykehus vil være viktig hjelp i prioriteringer, men det 

krever stor innsats innen IKT før vi er der. 

 Forebyggende tiltak (9.3.3) – er svært viktig. I Vesten har vi en økende grad av 

livsstilssykdommer. Skole og arbeidsliv kan være en viktig arena her. 

 Utvalget omtaler lederansvaret i prioriteringer (12.3). Det må være tydelig avklart og 

følges opp i systemet, slik at ledere kan ta dette ansvaret. 

 Kronikere blir tapere – ofte liten effekt av behandling, men også mindre tap uten 

behandling. 

 Hvis egenandeler knyttes til helsegevinst/-tap kan dette gå ut over kronikerne. 

 Rapporten mangler en pragmatisk og praktisk tilnærming, hvis ment til nytte for alle i 

helsetjenesten. 

 Rapporten virker ment som noe man kan vise til for å nedprioritere. 
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