Høring – Fritt behandlingsvalg I spesialisthelsetjenesten.
Oppland legeforening har gått gjennom forslaget Fritt behandlingsvalg.
Vi har følgende kommentarer:

I innledningen til høringsnotatet beskrives den overordnede målsettingen med forslaget:
«Regjeringen mener at økt konkurranse gjennom etablering av fritt
behandlingsvalg vil stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive. På
denne måte sikrer vi at de offentlige sykehusene fortsatt er bærebjelken i et offentlig
finansiert system der de sykeste får behandling først. For å nå regjeringens ambisjon om
en mer tilgjengelig helsetjeneste, der pasienten og pasientens rett til å velge står i sentrum,
skal både de offentlige sykehusene få mer frihet til å utnytte kapasiteten bedre, og private
krefter skal slippe mer til. Fritt behandlingsvalg vil være et sentralt virkemiddel for å
redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige
sykehusene til å bli bedre og mer effektive.»
Oppland legeforening er spørrende til hvorvidt de skisserte forslagene vil føre til at man
oppnår ovennevnte målsetting.
Vi mener at det er mange usikkerhetsmomenter som bl.a. knytter seg til:
- Byråkratiet som skal forvalte oppfølgingen av «private leverandører»
- Hvorvidt ordningen over tid vil føre til at de offentlige helsetjenester tappes og
forringes
- I hvilken grad pasienter i Psykisk Helsevern og Rusbehandling vil få helhetlig
oppfølging – eller om denne ordningen vil bidra til fragmentering og dermed i
praksis til dårligere oppfølging
Vi minner også om at det offentlige helsevesen bruker store ressurser på sine lovpålagte
oppgaver knyttet til undervisning og utdanning av helsepersonell. Økonomiske insitamenter,
som retter seg mot den «rene», direkte pasientbehandling, kan medføre at private institusjoner,
som ikke har samme undervisningsansvar som offentlige institusjoner, i større grad kan
nyttiggjøre seg ordningen.

Kapp, 20.08.14
Vennlig hilsen
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