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Høring - utkast til nasjonale prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten for 
barn og unge, og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten i 
ukene 19 - 24, 2010 

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene 
(RHFene) og Helsedirektoratet utviklet nasjonale prioriteringsveiledere for rettighetstildeling og 
fristsetting innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Nå foreligger utkast til ytterligere 
to prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten for barn og unge, og habiliteringstjenesten for 
voksne i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har foregått i samarbeidsprosjektet ”Riktigere 
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten”. De ferdige prioriteringsveilederne vil utgis som 
nasjonale prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet i løpet av høsten 2010. 
 
Bakgrunn for samarbeidsprosjektet 
Utkastene til prioriteringsveiledere er utarbeidet av nasjonale arbeidsgrupper, en for hvert av 
de to fagområdene. Arbeidsgruppene består av brukerrepresentanter, fastleger og spesialister 
fra hvert av de fire regionale helseforetakene. Prioriteringsveilederne skal brukes som 
beslutningsstøtte ved vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten i forhold til 
rettighetstildeling og fristsetting for start helsehjelp. 
 
For mer informasjon om prosjektet, se lenke: 
http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/ 
 
 
Høringen 
 
Prioriteringsveilederne inneholder følgende dokumenter: 
 

- Prioriteringsveileder - generell del 
- Veiledertabell  

o Innledende tekst  
o Fagspesifikk innledning  
o Juridiske spørsmål knyttet til habiliteringstjenestens behandling av henvisninger 
o Veiledertabell 
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For hvert av de to fagområdene er det bare veiledertabellene med innledende delene som skal 
høres nå: 
 

1. Fagspesifikk innledning  
2. Juridiske spørsmål knyttet til habiliteringstjenestens behandling av henvisninger 
3. Veiledertabell  

 
De øvrige delene er med som grunnlagsmateriale for høringen.  
 
Det er utarbeidet et eget spørsmålsskjema for høringen. Høringsinstansene bes å benytte 
dette. Dette vil lette arbeidet i sekretariatet med å systematisere og bearbeide 
høringsuttalelsene. 
 
Alle høringsdokumentene er tilgjengelige på nettsiden 
http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/h_ringer/ 
 
I etterkant av høringen, vil høringsuttalelsene behandles av sekretariatet og oversendes de 
nasjonale arbeidsgruppene og styringsgruppen som grunnlag for revidering av utkastene til 
prioriteringsveilederne. Planen er å implementere de to prioriteringsveilederne høsten 2010.  
 
Dersom det skulle være spørsmål til høringen, ta kontakt med: 

- Vidar Kårikstad, vik@helsedir.no, mobiltelefon 993 96 262 
 
Høringsuttalelser bes oversendes elektronisk senest innen torsdag 17. juni 2010 til følgende 
adresse: vik@helsedir.no 
 
 
Dokumenter knyttet til høringen 
Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Helsedirektoratets hjemmeside:  
http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/h_ringer/ 
 

A. Høringsbrev  
B. Prioriteringsveileder, generell del 
C. Veiledertabell; Fagspesifikke innledninger, juridiske spørsmål knyttet til 

habiliteringstjenestens behandling av henvisninger og veiledertabeller  
D. Skjema for høringsuttalelser – utkast til prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten 

for barn og unge 
E. Skjema for høringsuttalelser – utkast til prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten 

for voksne i spesialisthelsetjenesten. 
F. Høringsinstanser 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Guldvog e.f. 
assisterende helsedirektør 

Hans Petter Aarseth 
divisjonsdirektør 
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Vedlegg:   
GENERELL DEL.pdf 
2010 5 6_Revidert før EKSTERN høring_Utkast til prioveileder 
habilitering VOKSNE (2).doc 
2010 5 6_Revidert før EKSTERN høring_Utkast til prioveiledere 
habilitering BARN OG UNGE.doc 
2010 5 4_Skjema for høringsuttalelser habiliteringstjenesten for 
barn og unge.doc 
2010 5 4_Skjema for høringsuttalelser habiliteringstjenesten for 
voksne.doc 
2010 5 4_Forslag til høringsinstanser prioriteringsveiledere 
habilitering.doc 
2010 5 4_Forslag til høringsinstanser Habilitering.xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


