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Prinsipper for prioriteringer i Norge

• 1987 Lønning I:      Alvorlighet

Alvorlighet
• 1997 Lønning II:     Effekt av behandling

Kostnadseffektivitet

• 1999 Lov om pasientrettigheter 
(Pasientrettighetsloven)

• 2000 Prioriteringsforskriften

• 2004 Rett til behandling med individuell frist
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Plikt til å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp

Plikt til å vurdere alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten

Øyeblikkelig hjelp Nødvendig helsehjelp
med individuell frist

Plikt til å gi helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (RHFenes sørge for ansvar)

Helsehjelp med informasjon
om når behandling forventes å bli 
gitt

Plikt til å yte annen helsehjelp 
(ikke rettskrav for den enkelte pas)

Ikke plikt til å gi 
helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten

Informasjon
om at man ikke får 
behandling i 
spesialisthelsetjenesten

Pasientrettigheter og 
helsehjelp
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Rettigheter i prioriteringsforskriften

• Vurderingsgaranti:
• Henvisning skal ha blitt vurdert i løpet av 30 

virkedager. 
• 2009: Ny ventetidsgaranti for barn og unge under 23 

år med psykiske eller rusrelaterte lidelser: 10 
virkedager

• Dersom prioriteringsforskriftens tre hovedvilkår er 
innfridd:

• (Juridisk) rett til nødvendig helsehjelp 
• Individuell, juridisk bindende frist for start 

helsehjelp. 
• 2009: Ny maks-frist for barn og unge under 23 år 

innen psykisk helsevern og rus: 65 virkedager

• Noen av dem som ikke får ”rett til nødvendig helsehjelp”, 
har krav på behandling, men ingen juridisk rett og ingen 
juridisk bindende frist 
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Prioriteringsforskriftens hovedvilkår

• Prognosetap (alvorlighet)

• Forventet nytte

• Kostnadseffektivitet

Relative i forhold til hverandre, 
alle tre vilkår må være oppfylt



| 6

Hensikten med prioriteringsforskriften

• Skal sikre ”likhet for loven”
• uansett bosted, kjønn, alder, sosial tilhørighet

• uansett sykdom

• Skal sikre at de alvorligst syke som er i størst 
behov for helsehjelp blir behandlet først

• Skal bidra til at en ikke prioriterer 
behandlinger som ikke har tilstrekkelig effekt

• Skal bidra til at en ikke prioriterer svært dyre 
behandlinger med liten effekt
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Virkeligheten i forhold til praktiseringen av 
prioriteringsforskriften

• Meget store forskjeller i tildeling av rett til 
nødvendig helsehjelp

• mellom RHF-ene

• mellom HF innenfor samme RHF

• mellom sykdomsgrupper

• mellom sykdomsgrupper innenfor samme RHF
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Prioriteringspraksis: Politisk uakseptable forskjeller

(kilde Norsk pasientregister)

Andeler avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fordelt på
omsorgsnivåer. 2004 - 2006
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Dagbehandling Innleggelse Poliklinisk behandling
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Oppdrag til Helsedirektoratet og RHF-ene fra 
Helse- og omsorgsdepartementet: 

”Lag en helhetlig strategi og identifiser tiltak 
som kan gi større sikkerhet for at 
spesialisthelsetjenesten driver sin 
virksomhet i samsvar med gjeldende normer 
for prioritering.”

Svar fra Helsedirektoratet og RHF-ene:

Samarbeidsprosjektet ”Riktigere 
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten”
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Prosjektorganisering

Styringsgruppe 

De regionale helseforetakene (RHF) Helsedirektoratet

Legeforeningen  

32 arbeidsgrupper som 
skal utvikle veiledere 
innenfor sine fagfelt

Utvikle et nasjonalt 
system for monitorering

(følge med på hvordan det 
går) innenfor prioritering

Ekspertgruppe Nasjonal prosjektgr

1 2 30

Sekretariat
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Første steg i strategien:
Vertikal prioritering – innenfor fagområdene

• Mål:

Pasienter med samme sykdom eller lidelse skal 
ha samme rettigheter uansett hvor de bor -
”likhet for loven”

• Virkemiddel:

Nasjonale prioriteringsveiledere for 
• rettighetstildeling

• fastsetting av individuell frist for når 
helsehjelp senest skal starte
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Prioriteringsveiledere for 32 spesialiteter
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Målgrupper for prioriteringsveilederne

• Spesialister som vurderer henvisninger 

• Alle som registrerer

• Ledere og andre med ansvar for at 
henvisninger blir forsvarlig fulgt opp og at 
pasientene får oppfylt sine rettigheter

• Kan være til hjelp for allmennlegene
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Prioritert helsehjelp

• Begrepet ”rett til nødvendig 
helsehjelp” er vanskelig å forstå

• Spesielt ubegripelig: 
• ”Du har ikke rett til nødvendig 

helsehjelp, men skal møte til 
behandling dd.dd.”

• I prioriteringsveilederne er 
begrepet ”nødvendig helsehjelp”
blitt erstattet med ”prioritert 
helsehjelp”
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Informasjon til pasienter/pårørende

• Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til 
brevmaler til pasientene som svar på
vurdering av henvisning til 
spesialisthelsetjenesten.

• HOD har gitt føringer om at helseforetakene 
legger disse malene til grunn for sine svarbrev 
til pasienter og henvisende instanser. 

• Brevmalene finnes på Helsedirektoratet sine 
nettsider:

http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/
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To innganger til spesialisthelse-
tjenesten

• Som øyeblikkelig hjelp
• Pasienter som er kommet inn som ø-hjelp har prioritet 

direkte etter pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd og 
skal derfor ikke rettighetsvurderes. 

• Ø-hjelpspasienter beholder sin prioritet til de har fått 
adekvat helsehjelp for sin innkomsttilstand.

• Med henvisning
• Pasienter som henvises får avklart om de kommer inn i 

spesialisthelsetjenesten og hvilken prioritet de i så fall får

• Kommunen kan henvise pasienter med ønske om bistand 
etter sosialtjenesteloven kapittel 4A, jmfr. Aslak Syses
redegjørelse av juridiske spørsmål i veiledertabellen 
kapittel 15.
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Henvisninger til spesialisthelsetjenesten

















Helse 
Vest

HF 2

HF 3

Annet RHF

Fastlege

Fastlege

Klinikk 

1

Klinikk 

2

Klinikk 

3

Fastlege

Fastlege

Fastlege

Avtale-
spesialist

HF 1
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Hvordan er prioriteringsveilederne blitt 
utarbeidet?

Veiledertabellene i prioriteringsveilederne er

utarbeidet av nasjonale arbeidsgrupper.

Hver av arbeidsgruppene består av

• en til to representanter fra hvert RHF innenfor det 
aktuelle fagfeltet. En av fagpersonene skal komme 
fra et universitets-HF

• en representant fra annet fagfelt 

• en allmennlege 

• en brukerrepresentant oppnevnt av FFO eller 
Norges Handikapforbund
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Fire oppgaver for arbeidsgruppene:

1. Utarbeide en liste over tilstander 

 Tilstandene skal være dekkende for om lag 80 % av 
henvisningene. Lista skal omfatte både tilstander som 
sannsynligvis vil få prioritert helsehjelp og tilstander som 
ikke vil bli prioritert.

2. Vurdere hver av tilstandene på lista i forhold til de tre 
hovedvilkårene i prioriteringsforskriften 

 Konkludere om pasientgruppen/tilstanden sannsynligvis 
skal gis rett til prioritert helsehjelp eller om pasientgruppen 
sannsynligvis ikke skal gis slik rett.
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Arbeidsgruppenes oppgaver forts.

3. Finne fram til forhold og kjennetegn som 
enkeltpasienter kan ha, og som kan føre til at 
rettighet og eventuell frist for enkeltpasienter 
kan bli annerledes enn det som er veiledende 
for tilstandsgruppen.

4. Gi en veiledende lengste medisinsk forsvarlig 
frist for start helsehjelp til grupper som 
anbefales prioritert helsehjelp, der også
individuelle forhold skal tas i betraktning
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Norge er ett helserike

• Nasjonale prioriteringsveiledere 

- må bygge på felles grunnlag: 
Vurderinger i forhold til prioriteringsforskriften

- må sikre åpenhet og gjennomsiktighet:

• Vurderingene bak konklusjonene må kunne spores
• Eventuell uenighet skal noteres

- vurderingene skal så langt som mulig bygge

på dokumentert kunnskap
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Andel som blir tildelt rett til nødvendig 
helsehjelp per 1. kvartal 2010
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To nye prioriteringsveiledere er nå publisert

• Prioriteringsveileder for 
habilitering av barn og 
unge i 
spesialisthelsetjenesten

og

• Prioriteringsveileder for 
habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten
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Prioriteringsveilederens innhold

En generell del med informasjon om

prioriteringsforskrift og forklaring på hvordan

veilederen er ment som beslutningsstøtte ved

vurdering av henvisninger i

spesialisthelsetjenesten
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Prioriteringsveilederens innhold forts.

En fagspesifikk innledning som forklarer

hvordan arbeidsgruppen for det aktuelle

fagområdet har tilnærmet seg oppgaven med å

lage prioriteringsveilederen



| 26

Prioriteringsveilederens innhold forts.

En veiledertabell som er spesifikk for hvert

fagområde. Den inneholder veiledende

anbefaling om prioritet og eventuell siste frist for

start helsehjelp for de vanligste

henvisningstypene innenfor fagområdet
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Prioriteringsveilederens innhold forts.

En spesiell del som omhandler juridiske

spørsmål spesielt knyttet til

habiliteringstjenestens behandling av

henvisninger

Noen tema som omhandles i denne delen:

• Henvisninger etter sos.tj.loven kap. 4A

• Pasienter som ikke ønsker helsehjelp

• Fritt sykehusvalg

• ”Blandede henvisninger”
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Prioriteringsveilederen gis også ut som ren 
veiledertabell, uten ”Generell del”
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Forhold som gjelder begge de to nye 
prioriteringsveilederne forts.:

Tilstandsgrupper i veiledertabellen

• Dekker ca. 80 % av dagens henvisninger 

• Andre tilstander som ikke er nevnt i tabellen skal 
vurderes på samme måte i forhold til 
pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. 

• Tilstander som ikke er nevnt i tabellen er ikke i 
utgangspunktet lavere prioritert. 
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Gjennomgang av veiledertabellen for barn og 
unge i spesialisthelsetjenesten
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Målgruppe og definisjoner

• Veilederen omhandler tilstandsgrupper som i 
dag henvises til habiliteringstjenesten 
(HABU). Det gjelder i hovedsak barn og unge 
(0-18 år) med medfødt eller tidlig ervervet 
funksjonsnedsettelse og/eller 
utviklingsforstyrrelser/-forsinkelser som har 
behov for spesialiserte habiliteringstjenester
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Målgruppe og definisjoner forts.

• Barn og unge med andre tilstander eller sykdommer 
enn de som er nevnt i denne prioriteringsveilederen, 
har de samme rettigheter

• Ved behov for habilitering knyttet til andre lidelser, må
dette ivaretas i de avdelingene som yter helsehjelp til 
disse pasientgruppene og som har kompetanse på
den aktuelle grunnlidelsen. HABU bør kunne bistå
ved behov.
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Spesielle forhold knyttet til vurdering av 
rettighetsstatus og frist

Forhold som vektlegges er:

• Alder

• Symptombelastning

• Symptomenes varighet

• Funksjonsnivå

• Tilleggsproblematikk (komorbiditet)

• Psykiske forhold
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Spesielle forhold knyttet til vurdering av 
rettighetsstatus og frist forts.

• Samme tilstand vil med bakgrunn i individuelle 
forhold kunne gis ulik prioritet som for 
eksempel ved ulik alder, utviklingstrinn eller 
vurdering av de individuelle forhold som er 
nevnt i den aktuelle tilstandsgruppe i 
veiledertabellen. Listen over individuelle 
forhold er ikke uttømmende. 
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Psykisk helsevern - HABU

De ulike HFene har ulik arbeidsfordeling mellom
det psykiske helsevernet for barn og unge og
HABU i forhold til spesielt:

• Barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser

• Barn og ungdom med ADHD som komorbid
tilstand til HABUs målgruppe

Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for barn og
unge og denne prioriteringsveilederen er samkjørt for
disse tilstandsgruppene. 
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Gjennomgang av veiledertabellen for voksne i 
spesialisthelsetjenesten
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Målgruppe

• Pasienter over 18 år med medfødt eller tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelser av 
komplisert og sammensatt karakter som har 
behov for habilitering i 
spesialisthelsetjenesten.
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Heterogenitet

• Målgruppene som har behov for habilitering i 
spesialisthelsetjenesten er heterogene i den 
forstand at personer med samme diagnose 
kan ha svært ulikt funksjonsnivå og ulike 
behov for helsehjelp.
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Overgang fra barn til voksne

• Overgangen mellom barn/ungdom og voksen 
gir særlige utfordringer. Det er viktig at de 
aktuelle enheter/avdelinger forbereder 
overgangen fra tjenester for barn/unge til 
tjenester for voksne i god tid.
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Psykisk helsevern, grenseoppgang

• Hyppigere forekomst av psykiske lidelser i 
habiliteringstjenestens målgrupper.

• Ved moderat/alvorlig utviklingshemming og 
mistanke om psykisk lidelse bør det være et 
samarbeid mellom psykisk helsevern og 
habiliteringstjenesten for voksne.

• Ved lett utviklingshemming bør henvisningen 
og helsehjelpen i hovedsak ivaretas innenfor 
psykisk helsevern.
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Andre forhold som tas opp i veilederen

• Behov for omfattende, målrettet og tverrfaglig 
oppfølging av målgruppen.

• Lov om sosiale tjenester kap. 4A – eventuell 
bruk av tvang og makt skal være etisk og 
faglig forsvarlig.

• Individuell plan – svært mange i målgruppen 
vil ha rett til IP. 
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Veien videre i prioriteringsprosjektet:

• Monitorering

• Harmonisering

• Prioritering på tvers (mellom 
fagområder)

Nytt organisasjonskart for prioriteringsprosjektet vil bli 
laget i tråd med dette
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Det er viktig at prioriteringsveilederne tas i 
bruk!

• Det utarbeides nå et e-læringsprogram for de 
som prioriterer og for de som registrerer i 
spesialisthelsetjenesten. Programmet vil
lanseres i februar 2011.

• Alle prioriteringsveilederne og annen nyttig
prioriteringsinformasjon finnes på:

http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helse
tjenesten/
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Deres tilbakemeldinger er viktige!

• Prioriteringsveilederne må evalueres, og skal 
revideres i 2013.

• Send oss tilbakemeldinger på:

prio@helsedir.no
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Annen relevant informasjon innen fagområdet 
habilitering for barn, unge og voksne

• Det er utarbeidet 
en veileder for 
habiliterings-
tjenesten for 
voksne i spesialist-
helsetjenesten.
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Annen relevant informasjon innen fagområdet 
habilitering for barn, unge og voksne

• Det utarbeides nå veileder(e) i 
habilitering for barn, unge og unge 
voksne (0-26 år). 


