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Høring – Juridisk oppfølging prioriteringsmeldingen og forslag til endringer i 

spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 20. juni 2018. Norsk overlegeforening (Of) har 

behandlet høringen på styremøte 30. august 2018, og har følgende innspill: 

 

Til punkt 6.4. Høringsnotatet foreslår lovfesting av at de regionale helseforetakene og 

foretakene skal «innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriterier» om nytte, 

ressursbruk og alvorlighet. Of vil påpeke at hvis departementet med forslaget ønsker å pålegge 

foretakene å gjennomgå og innrette dagens etablerte tjenestetilbud i tråd med 

Prioriteringsmeldingens prinsipper og fastsatte alternativkostnad, vil dette medføre store 

endringer i tjenesten som departementet neppe har overskuet. En rekke tiltak vil ikke la seg 

innpasse i det regimet som er etablert gjennom Prioriteringsmeldingen, fordi tiltakenes QALY-

kostnad langt vil overstige de vedtatte grensene. Et enkelt eksempel er livreddende dialyse. 

 

Of anbefaler derfor at departementet ikke går videre med forslaget før konsekvensene er 

nærmere vurdert. Etter Ofs syn bør departementet i stedet snarest sette i gang et arbeid for å 

klarlegge alternativkostnaden i norsk spesialisthelsetjeneste, i tråd med eksplisitte anbefalinger 

gitt i Norheim- og Magnussenutvalgets rapporter. En mest mulig korrekt beregnet 

alternativkostnad er en avgjørende forutsetning for at prioriteringsmekanismen - som 

Stortinget sluttet seg til gjennom Prioriteringsmeldingen - kan fungere etter hensikten. Det er 

ikke hensiktsmessig å lovfeste at tjenesten skal innrette tjenestetilbudet basert på høyst usikre 

kostnadsanslag. 

 

Til punkt 8.3. Høringsnotatet foreslår lovfesting av «nye metoder». Ordningen skal tillegges 

en normativ funksjon, ved at de regionale foretakenes avgjørelser vil være førende for hva 

deres egne underselskap forpliktes til å tilby av behandling, men også ved at avgjørelsene 

bestemmer hva som anses å være «forsvarlig behandling» og hvilke anbefalinger og 

retningslinjer Helsedirektoratet kan utarbeide. Det presiseres i forslaget at verken tilbydere av 

tjenester, pasienter eller andre aktører skal gis anledning til å påklage vedtakene. 

 

Of er kritisk til en slik innretning. De regionale helseforetakene forestår indirekte tjenesteyting 

gjennom sitt eierskap, og at tjenesteyter selv, og utenfor kontroll, skal kunne fastsette 

forsvarlighetsgrense, og selv bestemme hva slags helsetjenester som bør innføres i tjenesten, er 

etter Ofs syn uheldig. Innovasjon og god utvikling av tjenestetilbudet avhenger også av at 

fagmiljøene og avdelingene ute i noen grad har selvstendig handlingsrom. For sterk sentral 

styring vil svekke dynamikken i tjenesten. Of oppfatter altså at tjenesten må ha en grad av 

autonomi, og videre at beslutninger om innføring av nye metoder med betydelig økonomisk 

effekt bør underlegges en mer uavhengig faglig behandling. Det er nærliggende at 

Helsedirektoratet har en tydelig rolle. Større veivalg knyttet til innføring av nye metoder bør 



etter Ofs syn også underlegges politisk behandling. 

 

Til punkt 9.3. Of forstår departementet dithen at de foreslår en innskrenkning av retten til 

nødvendig helsehjelp; «... rettigheten gjelder de tjenester som spesialisthelsetjenesten har 

ansvaret for å yte og finansiere». Forslaget må ses i sammenheng med departementets forslag 

om lovfesting av «nye metoder» og at Bestillerforum og Beslutningsforum skal bestemme 

tjenestens innhold. Of anser forslaget som uegnet. 

 

Departementet foreslår videre at det skal være klageadgang til Fylkesmann og domstolene, 

men presiseres at «nødvendig og forsvarlig helsehjelp ikke strekker seg lengre enn det tilbudet 

som spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte». Of bemerker at dette vil redefinere og 

avgrense dagens rettighet. I fremlegget beskrives i utgangspunktet forsvarlighet som «hva som 

er forankret i internasjonale fagmiljøer og er allment anerkjent som standardbehandling». Med 

departementets forslag endres innholdet i forsvarlighetsbegrepet til det tilbudet 

Beslutningsforum måtte vedta. 

 

Of finner departementets drøftinger i denne delen som særskilt svake, og anser forslaget som 

helt uegnet. 

 

Til punkt 10.3. I høringsnotatets drøftinger av regulering av egenfinansiering av helsehjelp 

understreker departementet at de er bekymret for en todeling av helsetjenesten. Of deler denne 

bekymringen. En slik utvikling vil etter Ofs syn være beheftet med en rekke svært uheldige 

effekter. Norsk offentlig helsevesen har gjennomgående holdt høy kvalitet, og innbyggerne har 

kunnet stole på at de også i spesialisthelsetjenesten har fått et fullgodt tilbud. Tjenestetilbudet 

har fulgt internasjonale utviklingstrender, og kvalitet og tilgjengelighet har utviklet seg i takt 

med samfunnsutviklingen og velstandsutviklingen. Behovet for private tilbud har derfor vært 

begrenset. De senere årene har denne utviklingen endret seg, og finansieringen av tjenestene 

har ikke holdt tritt med den overordnede økonomiske utviklingen og vekst i privat kjøpekraft. 

 

Etter Ofs syn er dette en viktig årsak til fremveksten av en rekke private tilbud. Of er bekymret 

for at regimet som nå skal etableres, basert på vedtatt alternativkostnad, vil kunne forsterke 

denne negative utviklingen. Når befolkningens betalingsvilje overstiger helsetjenestens 

tiltaksgrense, vil dette med nødvendighet framskynde deling. Hvis en ønsker å unngå deling, 

bør den politiske prioriteringen av helsetjenesten derfor i størst mulig grad reflektere 

innbyggernes betalingsvilje. 

 

Of er bekymret for at det er etablert en stor ulikhet ved fastsettelse av alternativkostnad, og at 

dette bidrar til en utvikling hvor tilliten til det offentlige tjenestetilbudet svekkes og en deling 

akselererer. Det vil være meget krevende å snu en slik utvikling.  Of anser at egenfinansiering 

av deler eller hele tjenestetilbudet er symptom på en større underliggende problematikk som 

ikke fremstilles i framlegget. Hvorvidt enkelte pasienter delvis finansierer behandlingen selv, 

er altså etter Ofs syn av underordnet betydning. 

 

Til punkt 15.3 og 15.4. Departementet foreslår endringer som skal bidra til å klargjøre at 

retten til helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket også gjelder behandling som er mer 

virkningsfull. Of har ingen innvendinger til forslaget. Det foreslås videre at EØS forordningen 

ikke skal omfatte utgifter til helsehjelp som «nye metoder» har besluttet å dekke. Det 

fremkommer over at Of er kritisk til den grunnleggende mekanismen som foreslås. Of anser 

derfor også dette forslaget som uegnet. 

 



Of vil i den videre høringsuttalelsen utdype enkelte av innvendingene. 

Of støttet i hovedsak forslagene til Magnussen-utvalget, men stilte seg kritisk til forslaget om 

bruk av alternativkostnad. Fra Ofs høringsinnspill til «På ramme alvor»: 

 
«Etter Ofs syn er argumentene som fremføres i mot å legge betalingsvilje i befolkningen til grunn svake... 

Innvendingene mot å ta hensyn til betalingsvilje er i hovedsak knyttet til variasjon avhengig av 

spørsmålsstilling, og hvorvidt et befolkningspanels samlede prioritering av ulike hensyn og ulike 

samfunnsområder vil være gjennomførbare, altså lar seg løse innen en overordnet ramme. Som beskrevet 

over mener Of at anslaget for kostnadsnivå i helsetjenesten per godt leveår er meget usikkert, og kan ikke 

se at hensynet til usikkerhet taler for å legge dette til grunn fremfor betalingsvilje. Problemene som anføres 

knyttet til sprikende vurderinger og manglende helhet ved bruk av befolkningspanel kan løses ved bruk av 

midlere verdier og undersøkelser hvor befolkningspanel tvinges til å prioritere innen en overordnet ramme, 

samt ved å justere for verdisetting av et statistisk liv fra andre sektorer i tråd med Hagen-utvalgets 

anbefalinger (NOU 2012:16). Etter Ofs syn vil manglende samsvar mellom tilbudet som gis og 

befolkningens egenprioritering være problematisk. Hvis befolkningens egenprioritering av helsetjenester 

overgår innsatsen, vil deler av befolkningen etterspørre andre løsningsalternativ. Innen enkelte områder er 

denne utviklingen allerede tydelig. To-deling av helsetilbudet er beheftet med betydelige utfordringer, også 

med hensyn til kostnadskontroll og overbehandling. Etter Ofs syn er dette hensyn som bør være 

avgjørende for etablering av grensekostnad. 

Of stiller seg altså positiv til alle endringsforslagene som fremkommer i rapporten, og særlig positiv til 

vektlegging av klinisk skjønn i klinisk prioriteringsarbeid (annenordensbeslutninger), samt pragmatisme og 

åpning for unntak også i førsteordensbeslutninger. Of stiller seg videre positiv til at verdighetshensyn 

vektlegges. Of stiller seg kritisk til at utvalget ikke har vurdert eller foreslått endringer knyttet til 

fastsettelse av grensekostnad. Of oppfatter at rapporten på dette området ikke legger nye vurderinger til 

grunn, og at det i rapporten ikke gjøres en seriøs vurdering av problemer knyttet til manglende samsvar 

mellom fastsatt ramme og befolkningens betalingsvilje for tjenestene. Of vil avslutningsvis bemerke at 

kost-nytte analyser er omstridt blant annet knyttet til metodologiske svakheter ved fastsettelse av QALY 

(gode leveår), samt etiske problemstillinger ved denne type vurderinger hvor menneskers liv kan verdsettes 

ulikt og hensynet til individets ukrenkelighet kan komme under press. En rigid bruk av kost- nytte analyser 

kan stride mot grunnleggende etisk intuisjon, og kan også gi uhensiktsmessige utslag som kan være 

vanskelige å overskue.» 

Både Norheim og Magnussen-utvalget argumenterte for å innføre en betalingsgrense for nye 

tiltak basert på alternativkostnad, men anbefalte at det ble gjennomført en utredning av hva 

denne kostnaden var i norsk spesialisthelsetjeneste: 

«Fra På ramme alvor side 4; Arbeidsgruppen vil videre understreke, i tråd med anbefalingene i Norheim- 

utvalget, at det bør igangsettes arbeid med å etablere sikrere norske tall for faktisk ressursbruk for et godt 

leveår til de tiltakene som vil fortrenges ved innføring av nye tiltak. 

Side 46: Det eksisterer i dag heller ikke beregninger av hva ressursbruken knyttet til helsetjenester som gir 

ett godt leveår er i Norge Slike beregninger finnes for England, men det er knyttet usikkerhet til 

beregningene og til deres overførbarhet til norske forhold. 

Side 48:Arbeidsgruppen understreker igjen at dette til syvende og sist må være en politisk beslutning, og at 

denne også bør understøttes av bedre informasjon enn hva som i dag er tilgjengelig om forholdet mellom 

kostnader og gode leveår i helsetjenesten. 

Åpent og rettferdig side 127; Disse forskjellene understreker behovet for at det snarest settes i gang et 

arbeid med å finne et bedre estimat for den norske helsetjenesten, det vil et estimat for hva som er 

gjennomsnittlig kostnad per gode leveår vunnet i den norske helsetjenesten ved marginale endringer i 

helsebudsjettet. 

Side 138; Det er på denne bakgrunn desto viktigere at det arbeides med å utarbeide mer nøyaktige 

estimater for de marginale alternativkostnader for tiltak innenfor den norske helsetjenesten.» 



I Prioriteringsmeldingen valgte departementet ikke å følge opp henstillingene. Anslaget for 

alternativkostnad - som ble lagt til grunn i meldingen - er basert på en overføring fra én enkelt 

studie fra engelsk helsevesen.
1
 Studien har blitt møtt med sterke innvendinger.

2
 

Etter Of syn er alternativkostnad kun egnet til bruk i prioriteringsarbeidet i den grad den 

samstemmer med befolkningens betalingsvilje. Det bør gjøres nærmere undersøkelser av 

innbyggernes betalingsvilje, og det bør igangsettes et arbeid med sikte på å fastsette 

alternativkostnad i norsk helsetjeneste. I denne sammenheng bør også andre metoder for 

fastsettelse av grensekostnad framstilles, og det bør gjøres sammenligninger med betalingsvilje 

for helseeffekter i andre sektorer enn helse. Det vises i denne sammenheng til 

Helsedirektoratets anslag for QALY i øvrige sektorer. 

Departementet bør også gjøre vurderinger av alternativkostnad for ulike behandlingstiltak som 

allerede er innført i sektoren, og avveininger rundt hvorvidt behandlinger med høyere kostnad 

enn etablert grensekostnad skal utfases. Et relevant eksempel er dialysebehandling. Of 

oppfatter ellers at departementet foreslår å etablere et rigid regime basert på et omdiskutert og 

høyst usikkert anslag for alternativkostnad. Dette er lite hensiktsmessig. 

Til forslaget om lovfesting av nye metoder. Etter Ofs syn er det viktig at befolkningen og 

samfunnet slutter opp om prinsippene som legges til grunn i organiseringen av tjenestene og de 

prioriteringene som gjennomføres. Beslutningsforum og systemet med nye metoder har vært 

omdiskutert. Of anser at dette er uheldig. Departementet påpeker at dette kan henge sammen 

med ordningene ikke er lovfestet, og mener ellers at ordningene har fungert godt, og påstår at 

alle andre alternativ vil være dårligere: 

«Nasjonalt system for innføring av nye metoder (Nye metoder) har siden det ble innført vært et viktig 

virkemiddel for å sikre kunnskapsbasert praksis og mer likeverdige og rettferdige prioriteringer i 

spesialisthelsetjenesten. Alle andre alternativ, som helt eller delvis skiller mellom den som har ansvaret for 

tjenesten og den som skal finansiere, vil etter departementets vurdering være dårligere alternativ. Dette er 

bakgrunnen for at departementet ikke foreslår at ansvaret for at prioriteringsbeslutninger overføres til annet 

organ.» 

Etter Ofs syn burde diskusjonen som har oppstått rundt Beslutningsforum og nye metoder 

undersøkes nærmere før en danner seg bastante oppfatninger i saken. At departementet synes å 

mene at ordningen er fortreffelig, er ikke tilstrekkelig. Ordningen har ganske innlysende 

svakheter, ved at den samme instans som er ansvarlig for å «sørge for helsetjenester» selv kan 

definere hva denne helsehjelpen skal omfatte. Hvis de regionale helseforetakene ikke vedtar å 

inkludere nye metoder, vil deres oppdrag samtidig gjøres vesentlig enklere. 

Of oppfatter at denne type prinsipielle problemstillinger har vært framført som kritikk av 

mekanismen. Etter Ofs syn er det en rekke andre svakheter som følger av denne 

beslutningsstrukturen, herunder at det i realiteten ikke er klageadgang, og videre at avgjørelsen 

er unndratt annen etterprøving og også politisk behandling. Etter Ofs syn burde departementet 
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gjennomføre en utredning av selve ordningen, hvor styrker og svakheter sammenstilles, og det 

blir gitt anledning til å komme med høringsinnspill. En sterk samlet offentlig helsetjeneste lar 

seg vanskelig kombinere med en prioriteringsmekanisme og beslutningsstruktur som ikke har 

bred oppslutning. Of støtter altså ikke departementets forslag. 

Det fremkommer heller ikke av forslaget hvilke nye metoder som skal underlegges vurdering, 

enten nasjonalt eller i det enkelte helseforetak. Of vil påpeke at utviklingen av norsk 

spesialisthelsetjeneste har - som i andre vestlige land - vært preget av tjenesteutvikling og 

innovasjon basert på egendynamikk i tjenesten og variasjon mellom tilbyderne. Hvis sentrale 

beslutningsmekanismer blir omfattende og rigide, vil dette svekke tjenestens egenutvikling, og 

resultere i at pasientbehandlingen svekkes over tid. Dette hensynet er ikke vurdert i 

departementets fremlegg, og det er heller ikke vurdert hvilke beslutninger som tjenesten selv 

kan fatte uten overordnet vurdering. 

Of stiller seg også kritisk til forslaget til presisering av hvordan «forsvarlighet» og «nødvendig 

helsehjelp» skal forstås i lys av en lovfesting av nye metoder og beslutningsforum. Dette 

organet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I den 

foreslåtte ordningen vil de gis temmelig uinnskrenket makt over hvilke tiltak og metoder som 

skal innføres, hvilken retning helsetjenesten skal ta, og hva som er å forstå som forsvarlig og 

nødvendig helsehjelp. Of kjenner ikke til noen annen samfunnsordning der en så betydelig 

maktutøvelse henlegges til enkeltpersoner uten mulighet for politisk inngripen eller noen reell 

klageadgang. 

Of anser at en slik ordning vil svekke beslutningenes legitimitet, og på sikt oppslutningen om 

tjenesten. Det eneste hensynet Of kan se at en slik ordning vil ivareta, er hvis målet er å 

nedprioritere tjenesten. En struktur hvor alle beslutninger sentraliseres vil svekke 

egenutviklingen i helsetjenesten. Etter Ofs syn vil en mekanisme hvor avgjørelser knyttet til 

utviklingen av tjenesten blir avsondret fra politisk inngripen, trolig medføre en svekkelse av 

tjenesten sammenlignet med øvrige samfunnsområder som i større grad involverer et politisk 

nivå. 

Of stiller seg altså kritisk til de fremlagte forslagene. Of er bekymret for å implementere 

prinsippene fra Prioriteringsmeldingen før alternativkostnaden er kartlagt. Of anser videre at 

mekanismene for innføring av nye metoder i tjenesten bør utredes nærmere, og at 

underordnede beslutninger bør overlates til sykehusene og fagmiljøene, i større grad enn det 

legges opp til. Of er opptatt at fagmiljø, brukere og politikere må gis innflytelse på utviklingen 

i tjenesten, og anser at forslagene ikke ivaretar denne involveringen. Of er bekymret for at 

forslagene kan bidra til å svekke utviklingen i spesialisthelsetjenesten, samt tilliten og 

oppslutningen, og endelig forsterke utviklingen i retning av todeling. 
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