
 

 

 

Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-81/012  diverse     Bodø, 12.10.2018 

 

Styresak 139-2018 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra 
Helse Nord RHF 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. oktober 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-81/012  Inger Lise Strøm, 951 33 295  Bodø, 12.10.2018 

 

Styresak 139-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-81/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 12.10.2018 

 

Styresak 139-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 24. oktober 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 00 Bodø, 12.10.2018 

 

Styresak 139-2018/3 Forslag til lovendringer i 

spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven og 

prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra 

Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
I denne styresaken orienteres styret i Helse Nord RHF om forslag til lovendringer i 
spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og 
prioriteringsforskriften og Helse Nord RHFs høringsuttalelse til disse forslagene. 
 
All informasjon om denne høringen er publisert på Regjeringens nettsted - se her: 
Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av 
regelverket om helsehjelp i utlandet 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag til lovendringer i høringsnotat av 15. 
juni 2018 bygger på prioriteringsmeldingen, Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i 
pasientens helsetjenester – Melding om prioritering.   
 
Høringsnotatets del II foreslår å lovfeste et fellesregionalt system for å beslutte hvilke 
metoder spesialisthelsetjenesten skal tilby, ny § 4-4. Systemet, Beslutningsforum for nye 
metoder, er allerede innført i spesialisthelsetjenesten gjennom likelydende vedtak i de 
regionale helseforetakenes styrer (jf. styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for 
innføring av nye metoder – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar - styremøte i 
Helse Nord RHF 27. mars 2014). Styrene ga de administrerende direktører 
beslutningsmyndighet i fellesskap, i saker som gjelder kostbare nye metoder, som ofte 
genererer stor offentlig oppmerksomhet som styrene ellers måtte håndtert. 
Fellessystemet sikrer like beslutninger i regionene, og dermed likeverdige tjenester.   
 
Høringsnotatet foreslår dernest å lovfeste at sykehus ikke skal bistå i å oppgradere eller 
administrere helsehjelp som er besluttet ikke tatt i bruk av dette felles systemet.    
 
HOD foreslår videre å tydeliggjøre at retten til helsehjelp gjelder de tjenestene RHF-ene 
tilbyr og finansierer, og at prioriteringskriteriene gjelder i alle ledd.  
 
Høringsnotatets del III er forslag til lov- og forskriftsendringer som skal gjøre 
regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig. 

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter

side 47

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---juridisk-oppfolging-av-forslag-i-prioriteringsmeldingen-og-presiseringer-av-regelverket-om-helsehjelp-i-utlandet/id2604609/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---juridisk-oppfolging-av-forslag-i-prioriteringsmeldingen-og-presiseringer-av-regelverket-om-helsehjelp-i-utlandet/id2604609/


 

Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tiltrer i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementets forslag til lov- og 
forskriftsendringer for å følge opp prioriteringsmeldingen. Et lovfestet 
Beslutningsforum for nye metoder vil ha større legitimitet og tydeligere rammer enn i 
dag. At prioriteringskriteriene er gjennomgående for alle ledd i spesialisthelsetjenesten 
tydeliggjøres også, og er viktig for å skape tillit til at de samme vurderingselementene 
inngår både på gruppe- og individnivå. 
 
Adm. direktør mener videre det er riktig å lovfeste at metoder/helsehjelp som det 
fellesregionale systemet beslutter å ikke innføre, heller ikke skal administreres i 
sykehus. Den enkelte behandler slipper dermed å ta stilling til slike henvendelser som 
lett kan stille behandler overfor vanskelige valg.   
 
Helse Nord RHFs høringsuttalelse av 24. september 2018 er publisert på Regjeringens 
nettsted - se her: Høringssvar fra Helse Nord RHF 
 

Styremøte Helse Nord RHF
24OKT2018 - innkalling og saksdokumenter

side 48

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---juridisk-oppfolging-av-forslag-i-prioriteringsmeldingen-og-presiseringer-av-regelverket-om-helsehjelp-i-utlandet/id2604609/?uid=cf6dc17d-90b2-46f2-842b-b9a440193af6&factbox=horingsnotater



