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Høring – NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste
I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.
Utvalget leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018. Utvalget har tolket
mandatet slik:
-

-

Beskrive utfordringsbildet og belyse behovet for å prioritere i den kommunale helseog omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.
Med utgangspunkt i dagens prinsipper for prioritering i spesialisthelsetjenesten, drøfte
og foreslå prinsipper for prioritering på ulike beslutningsnivåer i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten.
Utrede og foreslå virkemidler for å understøtte prioriteringsbeslutninger på de ulike
nivåene; faglig, administrativt og politisk

Det ble eksplisitt bedt om at utvalget skulle sørge for bred dialog med pasient-, bruker- og
profesjonsorganisasjoner, samt involvere KS i sitt arbeid.
Høringen
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av
forslagene i NOU 2018: 16. Det bes særlig om en vurdering av:
- Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er
et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.
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Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv
faglig, administrativt og politisk nivå.

-

Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer
i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/id2630061/
Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre
høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.
Høringsfristen er 22. mai 2019.

Med hilsen

Øystein Gjeset Ellingsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Monica Skjøld Johansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

