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Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten 
 
Vi viser til mottatt høring fra Legeforeningen av 19.11.2014.  

 

Rapporten fra Norheim-utvalget har vakt debatt og det er kommet mange motforestillinger til utvalgets 

forslag om hvordan helsetilbud skal prioriteres. 

 

I mandatet til utvalget står det at ”prioriteringene må være i tråd med verdiene som gjelder i norsk 

helsetjeneste. Utvalget skal vurdere prinsipper for prioritering i samsvar med overordnede verdier.” 

Utvalget er bedt om å komme med ”gode og gjennomtenkte kriterier”. 

 

De kriterier som er blitt brukt ved prioritering av helsetjenester til nå, baserer seg på anbefalingene fra 

Lønning-utvalgene i -87 og -97: Tilstandens alvorlighet, nytten av tiltaket og kostnadseffektivitet, samt 

om tiltaket har god dokumentasjon. Utvalget ble bedt om å vurdere om kriteriene fra Lønning II 

tilfredsstiller dagens prioriteringsutfordringer, vurdere andre kriterier som f.eks. alder, vurdere og 

foreslå virkemidler for prioritering, som veiledere, økonomiske virkemidler, helseøkonomiske analyser, 

som QALY og foreslå konkrete prioriteringsverktøy på individnivå og overordnet nivå. 

  

Utvalget har erstattet det viktige alvorlighetskriteriet med de nye begrepene helsegevinst og helsetap 

uten å gi en overbevisende begrunnelse for dette. Begrepene gevinst og tap er best kjent fra børs og 

lotteri og mindre kjent for fagfolk som behandler pasienter. Liv og helse har egenverdi som ikke 

egentlig er målbar. Den nye tankemåten som introduseres av utvalget er et brudd med det 

verdigrunnlag som helsetjenesten historisk bygger på. Verdigrunnlaget bygger på legeløftet, 

Hippokrates anvisning om ”av og til kurere, ofte lindre og alltid trøste”, barmhjertighetstanken i 

kristendommen og menneskerettighetene. Utvalget kan oppfattes å være på kollisjonskurs med denne 

legeetikken. Dette forklarer hvorfor rapporten blir møtt med stor skepsis av mange leger, så også styret 

i Akershus legeforening. 

 

Utredningen er omfangsrik, 218 sider, men dessverre klarer ikke utvalget å vise frem et verktøy som er 

praktisk anvendelig for prioritering verken på individnivå eller for grupper. Prioritering er en 

totalvurdering av pasienters situasjon i forhold til aktuelle behandlingstiltak. Det er ikke håndterlig å 

prioritere etter tabeller for gjennomsnittlig kvalitetsjusterte gode leveår relatert til alder, slik utvalget 

foreslår. Innføringen av alder som et selvstendig kriterium er særlig kontroversielt og vil føre til at 

enkeltpasienter og grupper blir satt opp mot hverandre. Det er lite konstruktivt. Det vil kunne sette oss 

tilbake til tider da de over 60 år ikke fikk hjerteoperasjon og de over 70 ikke fikk cellegiftbehandling. 

Forskning og erfaring tilsier at de individuelle forskjellene er store og særlig merkbare ved økende 

alder. Alder kommer likevel inn som et av mange forhold som behandlere naturlig tar stilling til, fordi 

forekomsten av tilleggssykdommer øker med alder. Hver eneste dag vurderer fagfolk hvorvidt 

pasienten tåler den aktuelle behandlingen. 

 

Utviklingen innen medisinsk forskning og teknologi gir stadig nye behandlingsmuligheter. For 

sykdommer som tidligere ikke kunne diagnostiseres eller behandles har man i dag god og lovende 
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behandling. Vi vil stadig få nye behandlingsmetoder. Det er skjedd stor bedring for mange sykdommer 

som magesår, hjerteinfarkt, slag, mange kreftformer, grå stær, leddgikt osv. Ny diagnostikk, nye 

legemidler og ulike behandlingsmetoder revolusjonerer livet for mange som tidligere var utsatt for mye 

lidelse og lite håp, noe som gir nye gode leveår. Nye operasjonsmetoder gjør forløpet lettere og inngrep 

blir mer presise. Det er ikke lett å forutsi hvordan endringer i diagnostikk og behandling vil slå ut for 

ulike sykdommer eller for samfunnet. I dag håper man på nyvinninger innen flere kreftformer, bl.a. 

lungekreft og føflekkreft og degenerative sykdommer som MS og demens. Hvis vi i Norge ikke deltar i 

utviklingen og unnlater å ta i bruk ny diagnostikk, behandlingsmetoder og legemidler tidlig vil vi sakke 

akterut i forhold til mange andre land og våre fagfolk vil ikke kunne tilby den beste behandling. 

 

Prioritering av pasienter og behandling kan bli ennå bedre enn i dag ved å legge større vekt på god 

kommunikasjon med pasienter og pårørende. Det er behov for å investere mer tid og kompetanse i 

veiledning og opplæring, særlig i den første fasen av pasientkontakten, da man velger diagnostikk og 

behandling. Pasienter trenger å delta i prosessen og få kunnskap om sin sykdom og den situasjon 

sykdommen setter dem i. Systematisert samarbeid med fastlege og andre behandlere er nødvendig. 

Tverrfaglige møter er i mange situasjoner viktig beslutningsstøtte for behandlerne. 

Behandlingsretningslinjer og prioriteringsveiledere som bygger på kunnskap og erfaring bidrar til at 

behandling fordeles rettferdig. Akershus legeforening mener at disse forhold er viktige og gir god 

prioritering til den enkelte pasient og til grupper. Vi mener også at vi ikke har ytterligere nytte av å 

vurdere helsetap og gevinst, slik utvalget foreslår. 

 

Legeforeningen ønsker at høringsinstansene tar stilling til følgende to spørsmål: 

 

1. Er kriteriene om helsetap, helsegevinst og ressurskriteriet mer treffsikre enn dagens kriterier 

om kostnads- og nytteeffekt?  

 

Akershus legeforening mener at utvalgets forslag ikke gir oss et godt verktøy i 

prioriteringsarbeidet. 

 

2. Synspunkter på graderte egenandeler. Egenandelene er tenkt som et økonomisk 

prioriteringsverktøy.  

 

Akershus legeforening mener at egenandelene for nødvendig helsehjelp må være overkommelige 

for alle. Spørsmålet er vanskelig. Dersom graderte egenandeler innføres må det brukes med 

forsiktighet for ikke å utelukke noen fra helsetjenester de vil ha nytte av. En ordning med 

behovsprøvet egenandel vil være problematisk.  

 

Akershus legeforening mener også at sykdommens alvorlighet må veie tyngst når ulike faktorer 

vektlegges. I tillegg vil behandlingsmulighetene som foreligger og pasientens evne til å tåle 

behandlingen, bestemme prioriteringen. Vi avviser prioritering ut fra alder som et selvstendig 

kriterium og mener at utvalgets forslag ikke vil være til nytte i den kliniske praksis.  
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