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Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
Endring i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven 

Fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter, både når det gjelder valg 
av behandlingssted, men også behandlingsmetoder. 

I tillegg var et av målene med ordningen å redusere ventetidene og stimulere helseforetakene 
til å bli mer effektive. Ordningen har imidlertid i liten grad bidratt til dette. Det diskuteres i 
høringen at en av årsakene til dette er at bruken av fritt behandlingsvalg har vært relativt 
begrenset. Dette kan ha sammenheng med lite kunnskap om ordningen. I tillegg at det i mindre 
grad blir gitt informasjon om fritt behandlingsvalg til pasienter som har fått tildelt nødvendig 
rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.  

Det omtales at personer med lavere sosioøkonomisk status er overrepresentert blant dem som 
opplever fristbrudd. Samtidig hevdes det at personer med høy sosioøkonomisk status er 
overrepresentert innenfor ordningen fritt behandlingsvalg. Det fremgår ikke i hvilken grad det 
foreligger dokumentasjon på dette.  Det rapporteres imidlertid fra leverandører innenfor fritt 
behandlingsvalg at det er en diversitet i sosioøkonomisk status hos pasientene som blir henvist, 
og at det er prosessen rundt rettighetstildeling i helseforetakene som er avgjørende for hvilke 
pasienter som blir henvist til ordningen.  

Det påpekes i høringen at godkjenningsordningen har redusert forutsigbarheten for den 
offentlige spesialisthelsetjenesten ved at de godkjente leverandørene ikke har 
volumbegrensninger.  
Slik er det imidlertid ikke for leverandører av somatiske helsetjenester. Dette illustreres ved 
følgende eksempel: For spesialister i hjertesykdommer gjelder at pasienten kan være til en 
første konsultasjon, og deretter inntil 3 kontroller årlig (som sjelden er aktuelt) i maksimalt  
tre år.  
Den første kontrolltimen gir ikke rett til refusjon fra Helfo utover eventuell egenandel.  

Det er imidlertid eksempler på pasientforløp i institusjoner som har vært uforutsigbare når det 
gjelder behandlingslengde og økonomi, noe som har vært en belastning for helseforetakene 
som er økonomisk ansvarlige.  
På bakgrunn av dette kunne man ha vurdert bedre styrings- og kontrollmekanismer overfor 
FBV-leverandørene, eventuelt en differensiert tilnærming der deler av ordningen fikk bestå. 
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Det påpekes at ved en avvikling av ordningen, vil dette i mindre grad få konsekvenser for 
leverandørene fordi mange også jobber innen andre private helsetjenester, helseforsikring osv. 
Det vurderes at en godkjenning av de private leverandørene ikke gir et vern mot fremtidige 
inngrep, og at avviklingen er på bakgrunn av uønskede virkninger og at den ikke har virket 
etter hensikten.  
Det er imidlertid viktig at hvis konklusjonen blir at ordningen avvikles, at den fases ut over tid, 
slik det omtales i høringen. Dette er både av hensyn til medisinsk fagpersonell med sitt daglige 
virke innenfor ordningen, men ikke minst pasientene som fortsatt har behov for oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten.   
Det presiseres at når ordningen opphører, så har den aktuelle leverandøren et ansvar for å sikre 
pasienten et forsvarlig behandlingsforløp og en sømløs overgang til en offentlig eller privat 
leverandør med avtale med regionalt helseforetak som kan ivareta pasientens behov.  
Dette forutsetter selvfølgelig at det er tilgjengelig kapasitet i en allerede presset postpandemisk 
situasjon.  
Det er også usikkert hvor mange helseforetak som nå vurderer anbudsrunder med private, 
godkjente institusjoner fremfor å benytte seg av fritt behandlingsvalg.  
En avvikling av ordningen kan altså føre til økt press i spesialisthelsetjenesten, slik også krisen 
i fastlegeordningen bidrar til.  
 
Ved en eventuell avvikling av ordningen, bør det også vurderes å øke antall avtalehjemler. 
Avtalespesialistene er som kjent en offentlig, desentralisert del av spesialisthelsetjenesten som 
kan erstatte noen av leverandørene innenfor fritt behandlingsvalg.  
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