
 

Høring – Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten 

 
Bakgrunn for revisjon av prioriteringsveilederne 
Helsedirektoratet har gitt ut prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Disse 
er revidert for å være i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og endringene i 
prioriteringsforskriften. Revisjonen bygger også på erfaringer i bruken av prioriteringsveilederne.  
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven ble vedtatt i juni 2013. Lovendringen innebærer at 
alle pasienter som etter en konkret medisinsk vurdering har behov for helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, skal får rett til nødvendig helsehjelp og en frist for når helsehjelpen senest 
skal starte. Prioriteringsforskriften er endret i tråd med denne endringen.  
  
Det er nå to vilkår som må være oppfylt for at en pasient skal få rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten:  

- Vilkåret om forventet nytte av tiltaket 
- Vilkåret om at kostnadene skal stå i et rimelig forhold til effekten av tiltaket 
-  

Det tidligere vilkåret om alvorlighet er ikke lenger et vilkår for å få rett til nødvendig helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten, men skal vurderes når det skal settes frist for når nødvendig helsehjelp 
senest skal starte for rettighetspasienter. 
 

Prioriteringsveilederne bygger ikke på prioriteringskriteriene som er foreslått av det såkalte 
Norheimutvalget og presentert i «NOU 2014:12 Åpent- og rettferdig – prioriteringer i 
helsetjenesten». Norheimutvalgets forslag og høringsinnspillene til disse skal drøftes i en egen 
Stortingsmelding og siden legges fram for Stortinget. 

 
 
Arbeidet med revisjonen av prioriteringsveilederne. 
Prioriteringsveilederne er revidert av arbeidsgrupper for hvert av de 33 fagområdene i et prosjekt 
ledet av Helsedirektoratet. Hver arbeidsgruppe har bestått av spesialister fra det aktuelle fagområdet 
fra hvert RHF, samt en fastlege og en brukerrepresentant.  
 
 
Prioriteringsveilederne 
Prioriteringsveilederne består av to deler.  

- Det er en del som er felles for alle fagområder og som heter «Alle prioriteringsveilederne – 
Om lov og forskrift». Denne delen omhandler regelverk og forståelse av dette.  

- Den andre delen er spesifikk for hvert fagområde og heter Prioriteringsveileder for det 
aktuelle fagområdet. I denne gis det anbefalinger om rett og frist for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten for ulike tilstander som henvises til elektiv helsehjelp. I tillegg er det 
for hver tilstand beskrevet individuelle forhold som kan tilsi at rettighet og frist kan bli ulik 
for den enkelte pasient enn det som gjelder for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.  
Hver av de 33 veilederne har også en fagspesifikk innledning. 

Antall tilstander i prioriteringsveilederne og betegnelsene på tilstandene er foreslått av 
arbeidsgruppene. De omtalte tilstandene er ment å dekke 75-80 % av henvisningstypene til 
spesialisthelsetjenesten. 



Anbefalingene er et resultat av systematisk vurdering av tilstand og tilhørende aktuell helsehjelp i lys 
av vilkårene for prioritering. 

Digitalt format på prioriteringsveilederne 
Prioriteringsveilederne er laget i digitalt format. De kan skrives ut, men arbeidet med å få 
utskriftsvennlige versjoner formatert på en god måte er ennå ikke ferdig. Vi beklager derfor at de 
ikke er så gode som vi hadde ønsket. Dette vil være forbedret når prioriteringsveilederne publiseres 
høsten 2015. 
 
Høringsinstruks 
Det er utarbeidet et eget skjema for høringsinnspill. Det må sendes inn ett skjema per fagområde.  
Ønsker man å gi innspill til flere fagområder sender man inn flere skjemaer. Husk å merke tydelig 
navn på høringsinstans og kontaktinformasjon på alle høringsskjemaer.  Hvis man bare vil gi 
overordnede tilbakemeldinger på prioriteringsveilederne og på informasjon om lov og forskrift, er 
det egne rubrikker for dette i skjemaet. Vi ønsker høringsinnspill basert på spørsmålene beskrevet i 
høringsskjemaet. Høringsskjemaet er vedlagt og ligger også på Helsedirektoratets høringsside. 
 
 

Det bes om høringsinstansene videresender informasjon om høringen til relevante underinstanser 
eller underetater innenfor sine respektive organisasjoner/etater. 

 
Høringen og skjema ligger på: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-prioriteringsveiledere 

for-33-fagområder-i-spesialisthelsetjenesten 

 

Høringsinnspill sendes elektronisk innen 31. mai 2015 til horingerprio2@helsedir.no 
Eventuelle spørsmål sendes til horingerprio2@helsedir.no eller ring telefon 941 56 074. 
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