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NSF har ingen merknader til del III i dette notatet og følgende merknader til den juridiske oppfølgingen av Meld. St. 
34(2015-2016) og endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

NSF har hatt andre synspunkter knyttet til prioriteringskriteriene enn de som legges til grunn i meldingen. Videre merker 
vi oss at justeringene som er foreslått i selve prioriteringsforskriften ikke skal ha som hensikt å endre rettstilstand. NSF 
vurderer lovforslaget, som en reell videreføring av dagens system rundt prioritering og rett til nødvendig helsehjelp.  Vi 
vil vise til våre innspill til Norheimutvalget, høringssvar på rapporten «på ramme alvor» og innspill i 
stortingsbehandlingen. NSF beklager at ambisjonsnivået om å videreutvikle måten vi regulerer tilgangen til helse- og 
omsorgstjenesten ikke innebærer mer enn tilrettelegging for fritt behandlingsvalg. NSF viser videre til våre tidligere 
kritiske innspill til ordningen fritt behandlingsvalg. Disse bekymringene opprettholdes.

Videre viser vi til innst 57 S(2016-2017) S 24 og følgende merknad «Avtalespesialistene er en del av det helhetlige 
offentlige helsetjenestetilbudet. Komiteen vil påpeke at avtalespesialistene ikke må unntas prioriteringskriteriene». NSF 
etterlyser oppfølging av denne merknaden og mener denne prosessen ville vært en naturlig sted å adressere dette. 

Avslutningsvis vil påpeke at høringsnotatet er meget godt skrevet og har mange svært gode prinsipielle vurderinger av 
bl.a. regulering av tilgang til nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Ass. Fagsjef
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