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Høring – Prioritering på klinisk nivå 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 25. september 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 15. oktober 2018. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Vanskelig sak 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått rapportutkastet. Of vil innledningsvis bemerke at 

å utarbeide et rammeverk for å operasjonalisere prioriteringskriteriene i klinikken er krevende; 

manglende operasjonalisering av tidligere prioriteringsmeldinger, men også drøftingene gjort 

av Norheim og Magnussen-utvalgene tydeliggjør at dette ikke er enkelt. Of vil også bemerke at 

departementets oppdrag ikke er detaljert, og heller ikke entydig; Helsedirektoratet skal, i 

samarbeid med kliniske fagmiljøer, utarbeide et rammeverk for drøfting i klinikken av hvordan 

kriteriene for prioritering bør vurderes samlet.  

Hva sier klinikerne? 

Direktoratet har vektlagt å innhente erfaring med klinikerens erfaringer med prioriteringer ved 

å gjennomføre intervjuer. Tilnærmingen synes hensiktsmessig, og det fremkommer da også 

erfaringer og vurderinger som vil være viktig for å kunne besvare oppdraget på en best mulig 

måte. Of vil særlig trekke fram at de overordnede prioriteringskriteriene er lite kjent i 

klinikken, til tross for at problemstillingen har vært drøftet på overordnet nivå i flere ti-år. Etter 

Ofs syn kan en nærliggende forklaring være at de overordnede prioriteringskriteriene ikke 

enkelt lar seg operasjonalisere, eller er nyttige, i den daglige prioritering som forestås ute i 

klinikken. Respondentene har likevel meninger om hvilke kriterier de prioriterer etter, og det 

er i hovedsak grad av alvorlighet, og egen ressurssituasjon.  

Alene om å si stopp 

At kriteriene for oppstart av behandling eller utredning er tydeligere enn kriterier for 

avslutning kommer også fram, og at enkelte opplever manglende støtte for å avgrense hvor 

langt utredninger og behandlingstiltak skal drives. Etter Ofs erfaring er dette riktig og Of anser 



at tydeligere kriterier og beslutningsstøtte vil kunne være nyttig for å legge til rette for gode 

kliniske beslutninger knyttet til avgrensning og avslutning av utredning og behandling. 

Tilsynsmyndighetenes praksis er også av betydning for å skape et trygt klima for å treffe gode 

kliniske beslutninger.  

Vi bør bli bedre til å luke 

Respondentene peker også på at mange tiltak ikke er nyttige, eller ikke har vært gjenstand for 

metodevurdering. Etter Ofs syn er dette innspill som det er særlig viktig å merke seg. Mange 

utrednings- og behandlingsforløp har liten eller ingen helsegevinst, men likevel gjennomføres 

forløpene. Forventninger hos pasienter, pårørende eller annet helsepersonell kan være 

bidragende, men også at å avslutte forløp kan være tidkrevende, og kontakten med tjenesten 

kan i seg selv være en form for omsorg det kan være vanskelig å avslutte. En mer inngående 

kartlegging og analyse av denne type problemstillinger vil kunne bidra til målrettede tiltak for 

å innrette tjenestilbudet bedre. Of anser at det ligger store gevinster i form av mer 

hensiktsmessig ressursfordeling og innsats, og endelig et bedre samlet tilbud til pasientene ved 

å luke ut tiltak som ikke er nyttige eller effektive for å nå målsetningen; MR er et kostbart 

omsorgstiltak.  

Flere spørsmål enn svar 

I utkastet besvares oppdraget til slutt med noen ganske overordnede tilrådninger, som kanskje 

ikke er i tråd med departementets forhåpninger til arbeidet. Forklaringen er nok – som påpekt 

innledningsvis – at det ikke lar seg gjøre å enkelt svare ut problemstillingen; ”. Den fremlagte 

kartleggingen understøtter en slik konklusjon; Kompleksiteten i en klinisk hverdag tilsier at 

man ikke kan regne seg fram til utfallet av et gitt prioriteringsspørsmål, eller at det alltid finnes 

en fasit man kan sette to streker under  

Of deler tilrådningene som gjøres om å rette innsatsen mot utdanning, ledelse, 

myndighetsstyring og informasjon. Of synes tilrådningene som fremmes er kloke, og vil særlig 

trekke fram formuleringen om at ”Grunnlaget for gode prioriteringsbeslutninger er god klinisk 

kompetanse”. Of deler også direktoratets vurdering av at ”sjekklister” bør utarbeides lokalt. 

Som anført over vil Of også tilrå at det gjennomføres en grundigere undersøkelse av 

utredninger og behandlingstiltak som har usikker helsegevinst, og en fordomsfri analyse av 

hvorfor slike tiltak videreføres, gjerne ved en kvalitativ tilnærming.   

Behov for myndighetsopplæring? 

Grunnlaget for gode overordnede beslutninger i helsetjenesten er god kunnskap om denne 

uvanlig komplekse tjenesten. Direktoratets utredning framstiller hvordan de overordnede 

prioriteringskriteriene ikke er godt kjent, men nok heller ikke fullt ut anvendbare i den kliniske 

hverdag. Forklaringen er sammensatt. Bedre opplæring av helsepersonell vil gjøre de 

overordnede prinsippene bedre kjent. Men det kan være nyttig – for å treffe gode framtidige 

beslutninger – at overordnede beslutningstagere også gjør seg bedre kjent med hvordan 

prioritering ivaretas i den kliniske hverdagen ute i helsetjenesten.  
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