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Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at prioriteringer innenfor helsevesenet er riktig og nødvendig. For å 
oppnå nasjonale helsepolitiske mål om å sikre likeverdige helsetjenester vil prioriteringsveiledere kunne 
være et viktig bidrag.

Vi har merket oss at veilederne tar utgangspunkt i gjeldende prioriteringsforskrift og ikke Norheimutvalgets 
gjennomgang av denne og forslag til nye kriterier. Veilederne er i stor grad en videreføring av eksisterende 
veiledere for prioritering, men tilpasset de varslede og vedtatte endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven. NSF har valgt å gi en overordnet tilbakemelding på veilederne. Vi mener at det er gjort 
et godt stykke arbeid. Likevel vil vi understreke at det er en svakhet at vi ikke har utviklet et system der slik 
beslutningsstøtte gir føringer og beskrivelser som bidrar til at tjenestene tilpasser seg pasientenes behov for 
helhet i forløpet. Veilederne er spesifikt i  forhold til selve vurderingen av fastlegens henvisning knyttet til 
kriterier for prioritering som grunnlag for om man har rett til en nødvendig spesialisthelsetjeneste. Prosessen 
fra pasienten kommer til fastlegen med sitt problem og til prioriteringen er gjort i spesialisthelsetjenesten er i 
liten grad vurdert. Intervensjoner utover det rent medisinskfaglige kurative er også i liten grad beskrevet. 

Riktige prioriteringer i spesialisthelsetjenesten forutsetter gode henvisninger fra primærhelsetjenesten. NSF 
har merket seg at det er tatt inn bestemmelser om dette i § 24 i revidert fastlegeforskrift og har merket oss at 
det er utarbeidet mal for dette. NSF vil i tillegg peke på viktigheten av å få på plass elektronisk 
meldingsutveksling knyttet til henvisninger, for å sikre effektive arbeidsprosesser på begge nivåer. 

NSF har erfaring med at pasienter opplever å få tilsendt skriftlig informasjon fra sykehusene som er 
vanskelig å forstå. Pasientene er derfor ofte ukjent med sine rettigheter i forbindelse med fristbrudd. NSF er 
derfor enig i at det må utarbeides gode og lett forståelige svarbrev til pasientene. Svarbrevene bør være 
utformet med utgangspunkt i nasjonale maler. 

Med økende innvandring vil stadig flere pasienter ha behov for informasjon på andre språk enn norsk. Det 
må derfor sikres at informasjon om rettigheter, tidsfrister, avtalt tid og undersøkelse, behandling og hvordan 
pasientene også gjøres tilgjengelig på andre språk enn norsk. 

NSF mener at utvikling av pasientrettigheter må gå hånd i hånd med utvikling av tjenestetilbudet. Det hjelper 
lite å ha et godt verktøy i vurderingsarbeidet hvis ikke det kan følges opp med adekvat behandling til rett tid. 
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Manglende behandlingskapasitet vil i så fall kunne undergrave de gode intensjonene til 
prioriteringsveilederne.  I tillegg savner vi omtale av pårørendes rolle og behov i veilederne. Særlig i 
veilederen for TSB synes pårørendes behov å ha falt ut i forhold til forrige versjon. 

Rådet for sykepleieetikk har følgende overordnede innspill:
En slik revidering av prioriteringsveilederne betinger at fastlegers henvisninger er konkrete og beskriver 
pasienten tilstand og funksjonshemming godt. Fastlegen må kjenne pasientens tilstand godt for å vurdere 
pasientens forventede nytte av tiltaket og at de forventende kostnadene står i rimelig forhold til effekten av 
tiltaket.  Slik er det ikke alltid. Hvis fastlegen ikke beskriver henvisningen konkret og tydelig, vil pasienten 
kunne få lengere ventetid for helsehjelp. Teamene som er inntaksansvarlig bør være tverrfaglige der også 
sykepleiere deltar slik at hele pasientens situasjon belyses, før man gir frist for nødvendig helsehjelp. Det 
kan virke som om det gis for stort skjønn i veilederen. Det er ikke entydig hva kostnadseffektivt betyr? For 
hvem og for hva? Slik Rådet ser det er ikke pasientens livskvalitet med i vurderingene, noe vi mener er 
avgjørende for en totalvurdering.  Pasienter med sammensatte lidelser kan ha stort utbytte av f.eks. enkle 
inngrep der livskvaliteten forbedres.

NSF mener avslutningsvis at det er et ubenyttet potensiale i måten vi organiserer pasientforløpene. Vi mener 
det er viktig å se prioritering utover rett til nødvendige spesialisthelsetjenester. Vi håper dette blir gjenstand 
for drøfting i den varslede stortingsmeldingen om prioritering. Denne meldingen og videreutvikling av fritt 
behandlingsvalg er prosesser, som nødvendigvis innen kort tid, vil kreve en ny revidering av disse 
veilederne. 

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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