
 

Behandlingsreisen til varmen som ble lagt på is... 
Dette er en historisk gjennomgang av hvordan MS rammede systematisk har blitt 
ekskludert fra rehabiliteringstilbud og behandlingsreiser til utlandet i 15 år. 
 

 *  av Hans Omberg - 16.09.2015 * 
 
Siden ordningen ble lansert i 1976 har det ikke vært store utviklingen for at flere 
diagnosegrupper skulle inkluderes. 
Stortinget trengte tydeligvis flere utredinger eller var det byråkratiet som trengte jobb til 
rådgiverne? 
Det mest effektive for å hindre fremskritt - er en ny utredning og et nytt utvalg! 
 
Behandlingsreiser til utlandet og prioriteringskriteriene  
 
1976 
I 1976 fikk de første norske pasienter med revmatiske sykdommer og psoriasis tilbud om offentlig 
finansiert behandlingsreise til utlandet. I dag er ordningen for behandlingsreiser permanent og omfatter 
pasienter med betennelsesaktige revmatiske sykdommer og psoriasis, barn og unge med astma og 
lungesykdommer og barn med atopisk eksem. Behandlingen foregår i Tyrkia og på Kanariøyene. 
I august 1998 ba Sosial- og helsedepartementet Statens helsetilsyn om en vurdering av hvilke grupper 
pasienter med revmatiske sykdommer som burde prioriteres til behandlingsreiseopphold i utlandet. 
Bakgrunnen for dette var blant annet en henvendelse fra Norsk Leddgiktforbund angående 
behandlingsreisetilbud for pasienter med alvorlig revmatisk sykdom. Samtidig mottok departementet en 
rekke spørsmål fra enkeltpersoner og pasient- 
foreninger om å bli inkludert i ordningen. I St meld nr 21 (1998-99) Ansvar og meistring. Mot en heilskapleg 
rehabiliteringspolitikk signaliserte departementet at det var ønskelig å gjennomgå ordningen: 
«Sosial- og helsedepartementet vil ta initiativ til ei heilskapleg vurdering av tilbodet om behandlingsreiser 
til utlandet og setje ned eit utval for å greie ut dette spørsmålet». 
 
1979 
Perioden 1979-83: Konsolidering 
Fram til ordningen ble gjort permanent i 1997 ble behandlingsreiser videreført for perioder fra tre til fem 
år av gangen. Pasientene med revmatiske sykdommer ble fortsatt tilbudt behandling i Jugoslavia, mens 
pasienter med psoriasis fikk behandlingsopphold på Lanzarote i Spania fra 1980. Det ble vektlagt at 
ordningen avlastet hjemlig tilbud, hadde medisinsk effekt, gunstig virkning på psykisk velvære og evne til 
sosial rehabilitering og egenaktivitet, og var økonomisk fordelsaktig. 
Da rammefinansieringen ble innført i 1980 fikk fylkeskommunene økt innflytelse. Det ble gjort forsøk med 
lokalt uttak. Med henvisning til at hensynet til likebehandling uavhengig av bosted ikke ble tilstrekkelig 
ivaretatt som følge av fylkeskommunenes ulike økonomi, vedtok Stortinget at ordningen skulle finansieres 
over en egen post på statsbudsjettet fra 1984, samt at uttaket skulle foregå sentralt 
 
1987 
( Her er et eksempel på hvor komplisert det kan gjøres - ikke rart et vanlig menneske lett blir overkjørt... ) 

Det har i Norge vært skrevet tre offentlige utredninger om prioritering. 



Lønning 1 - (NOU 1987: 23). 

Lønning 2 - (NOU 1997:18) . 

Norheim utvalget - (NOU 2014:12)» 12. november 2014. 

Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres 
på allment aksepterte prinsipper og kriterier.  

Nasjonale retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten kom ut i 1987 og er senere kjent som ”Lønning I-
rapporten” (NOU 1987: 23). Fem prioriteringsnivåer ble foreslått.Arbeidet med prioriteringskriterier ble 
videreført på 1990-tallet da Lønning II-utvalget i mai 1997 leverte ”Prioritering på ny” (NOU 1997:18) . 
Ifølge Lønning II-utvalget bør det offentlige gi prioritet til tilstander med høy alvorlighetsgrad hvor aktuelle 
tiltak har betydelig forventet nytte. Samtidig bør kostnadene stå i et rimelig forhold til tiltakets nytte. 

Lønning II-utvalgets tre prioriteringskriterier ble i 2000 innarbeidet i forskriftene til pasientrettighetsloven 
(lov om pasientrettigheter fra 1999).  

De samme kriteriene har også vært retningsgivende når Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 
helsetjenesten vurderer prioriteringssaker. Rådet har siden opprettelsen i 2007 både behandlet konkrete 
saker og tatt opp prinsipielle spørsmål. I prinsipielle saker har man sett behovet for en videre diskusjon om 
verdigrunnlaget ved prioriteringer. 

I juni 2013 nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet et nytt offentlig prioriteringsutvalg. Utvalget ble 
ledet av professor Ole Frithjof Norheim, og leverte sin utredning «Åpent og rettferdig – prioriteringer i 
helsetjenesten (NOU 2014:12)» 12. november 2014. Utredningen foreslår tre nye kriterier: helsegevinst, 
ressurs og helsetap. Utredningen har vært på høring, og det skal skrives en stortingsmelding som skal 
forelegges Stortinget. 

1997 
 
a) Alvorlighetskriteriet  
I NOU 1997:18 «Prioritering på ny» (Lønning 2) - drøftes prioriteringskriteriet alvorlighet: «Tilstandens 
alvorlighetsgrad har vært et mye omtalt prioriteringsprinsipp i Norge siden det først ble drøftet systematisk i NOU 
1987: 23 (Lønning 1). Etter utvalgets vurdering kan begrepet defineres som et uttrykk for prognosetap dersom 
behandling eller andre tiltak ikke iverksettes.  
Hvorvidt en tilstand er alvorlig, bør etter utvalgets mening, fastlegges ut fra en vurdering av:  
Risiko for død eller funksjonstap, graden av fysisk og psykisk funksjonstap, smerter, fysisk eller psykisk ubehag.  
Med unntak for pleie og omsorg er alvorlighet en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for prioritet innen den 
offentlige helsetjeneste.»  
 
I Lønning 2-utvalgets innstilling ble det fastslått at samfunnet har et særlig ansvar for kronisk syke mennesker. 
Samtidig ble det argumentert for at også tiltak overfor denne gruppen bør avgjøres etter en samlet vurdering av 
tilstandens alvorlighet, og tiltakets forventede nytte og kostnadseffektivitet.  
( Lønning-utvalgene hadde i et hvert fall mange møter og god lønn...) 

 

 

( her er et stort hull - hvor så mange kunne fått et bedre tilbud og en bedre helse...) 
I året 2000 utgikk et bud om at MS pasienter burde inkluderes i ordningen med Behandlingsreiser til utlandet.  
Fra det høye Departement lød det:  



 

2000 

NOU 2000:2 

4.3.6 Vurdering av nye grupper Søknad om behandlingsreiser for nye grupper kan fremmes for Sosial- og 
helsedepartementet av pasientorganisasjoner, fagpersoner eller enkeltpersoner. Stortinget gjør vedtak om 
prøveprosjekter for nye pasientgrupper og eventuell videreføring i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
Ansvar for gjennomføring av prøveprosjektene er tillagt Rikshospitalet.  
Aktuelle spesialavdelinger ved Rikshospitalet er gitt medisinskfaglig ansvar. For prøveprosjekter skal det 
opprettes prosjektråd der pasientorganisasjoner, fagpersoner og institusjoner med spesiell interesse og 
kompetanse på området deltar.  
Resultatene av prøveprosjekt rapporteres til departementet. 
 
Dette dokumentet ble ikke politisk behandlet, men tjente i årene etter som et styringsdokument uten 
reelle vedtak. 
Ikke rart at alt er lagt på is når det egentlig ikke er noen politisk handlekraft bak. 
 
Siden har saken for MS pasienter bare blitt henstand for byråkrati. 
Eksperter og seniorrådgivere har hatt sakene som sine ordrereserver... 
Det er så mange måter man kan sysselsette politiske utvalg, professorer og andre analytikere over tid. 

( Tenk på at det arbeidet som ligger bak alle disse dokumenter...Med konklusjoner og faktabeskrivelser 
som kunne fylle et bibliotek. Det er ikke bare å delegere - da blir ofte framdrift og dynamikk borte. ) 

Man lærer rett og slett ikke av erfaringer... 

 
NOU 2003:1 « Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten »  
 
”Hagenutvalget” var satt ned for å se på finansieringen av spesialisthelsetjenesten etter sykehusreformen. 
Utvalget la frem en delt innstilling under punktet om behandlingsreiser, der et flertall i utvalget mente det 
ville være riktig å legge ansvaret for behandlingsreiser inn under de fire RHF’ene. Mindretallet ønsket ikke 
å endre dagens organisering, med et samlet faglig, administrativt og finansielt ansvar. Regjeringen la frem 
en innstilling i den samme St. meld. nr. 5 2003, i tråd med mindretallets syn om videreføring av 
eksisterende organisering, som videre ble støttet av Stortinget.  
 
2005 
MS forbundet fikk i 2005 et samlet Storting med på å undersøke nytten av behandlingsreiser til varmere 
strøk for MS pasienter i Norge. Dette resulterte i vår randomiserende undersøkelse som dokumenterer at 
MS pasienter har fordeler av behandling i varmere strøk. 
 
Etter dette begynner mølla å jobbe - da skal det vurderes det organisatoriske ved ordningen, betenke alle 
de andre sider ved byråkratiets arbeide med saken. 
 
2009 
Evalueringen av den randomiserte kontrollerte cross-over studien som ble foretatt med MS pasienter var 
ferdig. 
 
 
 



2010 
Helse- og omsorgskomiteen uttalte i sin innstilling til Helse og Omsorgsdepartementet den 3.desember 
2010: 
"Komiteen er opptatt av det viktige tilbudet som behandlingsreiser til utlandet representerer..." 
"Behandlingsreiser til utlandet fungerer både som forebygging og som rehabilitering..." 
"For enkelte er en slik behandlingsreise også helt avgjørende for å kunne stå helt eller delvis i arbeid..." 
 

2011 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst foretok på anmodning fra Oslo Universitetssykehus en intern revisjon av 
de økonomiske og organisatoriske sidene ved forvaltningen av tilskuddordningen for behandlingsreiser.  
 

2011 
SINTEFs evalueringsrapport  
Helsedirektoratet ga oppdraget om å evaluere ordningen med behandlingsreiser til utlandet til SINTEF, 
som publiserte sin rapport i november 2011. Målsettingen med SINTEFs evaluering var å undersøke 
hvorvidt ordningen med behandlingsreiser til utlandet er i overensstemmelse med formålet slik det er 
bestemt av Stortinget. Rapporten ble sendt på høring til landets regionale helseforetak, relevante 
nasjonale kompetansetjenester, relevante brukerorganisasjoner og relevante profesjonsforeninger med 
høringsfrist 23. mars 2012.  
 
2012 
 - Prop. 1 S (2012–2013) Helse- og Omsorgsdepartementets forslag til Statsbudsjett 2013 
Post 70 Behandlingsreiser til utlandet 
Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til tilbud i Norge. Staten dekker utgiftene til ordningen. 
Formålet med behandlingsreiser er behandlingstiltak i varmt og solrikt klima. Tilbudet skal tilfredsstille 
faglige krav etter norsk vurdering og gi dokumentert nytte. Ordningen ble evaluert i 2011. Evalueringen 
viser dokumentert effekt inntil 3 måneder etter oppholdet for pasienter med revmatisk sykdom og 
psoriasis. Det mangler tilstrekkelig dokumentasjon av effekt for de øvrige gruppene som er inkludert i 
ordningen, og for andre grupper som også ønsker dette tilbudet.  
( ...dette er da ett år etter rapporten som viser at MS pasienter har en dokumentert fordel ) 
Daglig administrasjon og faglig ansvar tilligger Helse Sør-Øst RHF v/Oslo universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet. Egenandelene er omfattet av egenandelstak 2. 
I oppdragsdokument 2011 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å sørge for tilbud til minst 3000 pasienter under 
ordningen med behandlingsreiser til utlandet. 
I 2011 fikk 2420 pasienter plass på behandlingsreiser til utlandet, samt 190 ledsagere til barn. Kravet om 
3000 pasienter er ikke nådd.  
Ifølge Helse Sør-Øst er årsaken at overforbruk i 2010 er tatt inn ved innsparing i 2011 gjennom å redusere 
antall pasienter. 
Nye behandlingsmetoder og utviklingen av medisinsk teknologi de siste tiårene har gitt stor 
behandlingsgevinst for pasientene. På samme måte har utvikling av nye legemidler bidratt til at nye 
pasientgrupper får behandling. Eksempelvis ble TNF-hemmere forskrevet til om lag 15 000 pasienter i 
2011.  
De regionale helseforetakenes utgifter til disse legemidlene var i 2011 - 1,6 mrd. kroner. Det foreslås på 
denne bakgrunn at bevilgningen til behandlingsreiser til utlandet reduseres med 25 mill. kroner. 
Innstrammingen innebærer strengere prioritering av de pasienter som vurderes for tilbud om 
behandlingsreiser, dvs. at en konsentrerer innsatsen til de pasientene som har størst nytte av tilbudet.  
(Det er de som står bak denne innstillingen som hindrer vår gruppes opptak i ordningen!) 
 
2012 
Nasjonalt råd for Kvalitet og Prioritering i Helse- og Omsorgstjenesten 
skriver i en vignett til sin saksbehandling 11. mai 2012; 



Ordningen ble vurdert av et utvalg nedsatt av Sosial- og helsedepartementet i mars 1999, men utvalgets 
rapport (NOU 2000:2) ble ikke politisk behandlet. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2011 
Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere ordningen. Dette ble gjort av SINTEF. Helse Sør-Øst's internrevisjon 
reviderte ordningen i 2011. Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrev fra HOD i 2012 i oppdrag å gjennomføre en 
høring av SINTEFs evalueringsrapport. Høringen ble avsluttet i april 2012, og oppsummering ble sendt HOD 
med kopi til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. 

 
2012 
Behandlingsreiser til utlandet er en tilskuddsordning med egen post i statsbudsjettet.  
I 2012 ble det avsatt 110 millioner kroner til ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede 
ansvaret, men administrasjonen er delegert til Helse Sør-Øst RHF og videre til Seksjon for behandlingsreiser (BHR) ved 
Oslo universitetssykehus HF.  
For de som er i ordningen i dag gjelder; 
Voksne betaler en egenandel på 102 kroner dagen, dvs. 2 856 kroner for et opphold på fire uker. Egenandel må 
betales ved reise, men faller inn under ordningen med egenandelstak, slik at for mange pasienter vil reisen i praksis 
være gratis.  
 
  
2012 
FFO's  Høringssvar til Helsedirektoratet 29.mars 2012 
Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet. 

  FFO's hovedsynspunkter 
· FFO mener langt flere trenger et tilbud i varmt klima. 
· FFO støtter vurderingen om at tilskuddet til behandlingsreiser må finansieres ved 
  egen post i statsbudsjettet. 
· FFO støtter vurderingen av at ordningen fortsatt skal forvaltes av én enhet. 
· FFO mener at det ikke er behov for flere utredninger og dokumentasjon. 
· FFO støtter vurderingen om å inkludere flere diagnosegrupper i ordningen. 
 

"Tilbudet og bevilgningen må økes slik at minst 6000 personer, inkludert nye grupper kan tilbys en behandlingsreise. 
Det må i tillegg gjennomføres en kartlegging av behov med sikte på å dimensjonere tilbudet i forhold til behovet." 
 
2012 
Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen; 
Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2012–2013) 
Behandlingsreiser til utlandet 
F l e r t a l l e t merker seg at det i det opprinnelige budsjettforslaget for 2013 var foreslått et kutt i behandlingsreiser 
til utlandet på 25 mill. kroner. F l e r t a l l e t har gjennom høringsrundene fått mange viktige tilbakemeldinger fra 
flere organisasjoner. 
Etter denne prosessen vil f l e r t a l l e t foreslå å reversere dette kuttet.  
F l e r t a l l e t er opptatt av å gi trygghet og kvalitet i behandlingstilbudet til kronikere. 
I den forbindelse viser f l e r t a l l e t til at en må ha en gjennomgang av prioriteringen i behandlingsreisene 
for å sørge for at denne type behandling kommer til størst mulig nytte for utsatte pasientgrupper. 
 (hvem som skal foreta en slik gjennomgang har jeg ikke fått klarlagt) 
 
Behandlingsreiser til utlandet ................................. 111 936 000 - ble bevilget på statsbudsjett for 2013 
 
2012 
Samordningsreformen av 2012  
har ført til nedbygging av rehabiliteringstilbud for MS rammede. 
For å dekke opp tilbudet bør det kunne gis behandlingstilbud i utlandet. 
Tvisten mellom helseforetakene og at ikke alle landsdeler kan søke MS-senteret på Hakadal, har ført til ytterlig forfall 
av rehabiliteringstilbudet til MS rammede. Spesialiserte tilbud må opprettes. 
 
2013 
Etter flere henvendelser til Helsedirektoratets avdeling for spesialisthelsetjenester får jeg endelig svar. 



Slik så svaret ut i brev av 12. november 2013 
Hei 
Vi viser til din henvendelse til vårt postmottak. 
Det oppdraget vi har fått fra departementet om behandlingsreiser til utlandet,  
er denne gang av rent juridisk, finansiell og organisatorisk karakter  
og omfatter ikke spørsmål om nye sykdomsgrupper i ordningen.  
Vi regner med å ferdigstille svar på det oppdraget vi har fått innen utgangen av året. (2013) 
 

 

21.11.2013  
I en høring for Stortingets helse- og omsorgskomite, orienterte generalsekretær Mona Enstad om MS-forbundets 
studie fra 2010  som viser at personer med MS har god og vedvarende nytte av fysioterapi og trening i varmere 
strøk. 
Studien som fysioterapeut Tori Smedal sto bak, er anerkjent som meget solid når det gjelder metodikk og analyse, 
opplyste Enstad. 
Etter at studien var avsluttet har det kommet fram at man trenger to studier med positive resultater for å komme 
inn i ordningen. 
- Hadde vi visst dette da vår studie startet, kunne vi lagt det opp annerledes. Nå må vi eventuelt starte på nytt. Dette 
er sløsing med tid og penger, sa Enstad til komitéen. 
 
FFO vil doble antallet 
I en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité nylig ba FFO om at antall plasser i ordningen med 
behandlingsreiser til utlandet dobles i 2014 - fra 3000 til 6000. 
Antall plasser i ordningen har nærmest stått stille siden ordningen ble permanent i 1997, og behovet er mye større 
enn tilbudet, opplyste FFO.  
Behovet er anslått til rundt 6 000 personer årlig blant de gruppene som allerede er inne i ordningen. 
 
Den nye regjeringen har sagt at den vil styrke ordningen og utvide den med nye grupper. I en evalueringsrapport fra 
SINTEF trekkes fibromyalgi og multippel sklerose fram som to grupper hvor en prøveordning bør være en mulighet.  
- Dette er gledelig. Vi vil jobbe videre med denne saken i månedene som kommer, sier Enstad. 
 
 
2014 
Hans Omberg tok i februar 2014 fatt på en ny undersøkelse av hvor langt arbeidet med inkludering av MS pasienter 
var kommet i systemet. 
Først kontaktet jeg de som er ansvarlig for slike reiser;  
Seksjon for behandlingsreiser til utlandet (BHR) Oslo universitetssykehus HF. (Rikshospitalet) 
De kunne informere om at direktoratet arbeidet med å inkludere andre grupper i ordningen. 
 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering hadde også sitt å si i  sakene. 
På deres hjemmesider fant jeg da at de i 2012 anbefalte Helse- og Omsorgs direktoratet....  

...Rådet anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe, blant annet for å klargjøre hvilke 
dokumentasjonskrav som bør stilles for inkludering i ordningen.... 

Saken har versert til ulike vurderinger av hvordan den har blitt behandlet fra 1999 til i dag......... 
Møte 11.02.2014: Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge for enkelte 
pasientgrupper. Rådet anbefaler at nåværende ordning videreføres. Rådet mener at de tre prioriteringskriteriene 
skal være normerende for ordningen, og at den sykdomsspesifikke effekten av behandling i varmt og solrikt klima må 
tillegges størst vekt. Rådet anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe, blant annet for å klargjøre hvilke 
dokumentasjonskrav som bør stilles for inkludering i ordningen. Rådet har pekt på nødvendigheten av å evaluere 
effekt og kostnader av behandlingen, inklusive effekter på arbeidsevne og forbruk av helse- og omsorgstjenester i 
Norge. Det er også behov for å revurdere hvilke grupper ordningen bør omfatte og fordelingen innen den enkelte 
pasientgruppe.  

Flere rådsmedlemmer var opptatt av at det viktigste i denne saken primært var å utrede om tiltaket har tilstrekkelig 
helsemessig effekt forut for eventuelle vurderinger av kostnadseffektiviteten. Det ble dessuten tatt til orde for at når 
noen grupper får dra på slike reiser betalt av det offentlige, må kriteriene og begrunnelsene være tydelige og 



presise. Økt livskvalitet ble trukket fram av flere. Dette kan være vanskelig å måle, men kan gi gode helsegevinster og 
kan være et tilleggsmoment overfor grupper som allerede har en betydelig helsebelastning 

 ( Dermed legges grunnlag for flere utredninger og nok en trenering.............) Slik fungerer byråkratiet. 
 Møtegodtgjøring og reisegodtgjøring hadde nok dekket mange behandlingsreiser..... 
2014 
 Den 9.4.2014 sender jeg en email Til Bent Høie hvor jeg spør hvorfor saken er stedt til hvile...Intet svar. 
Den 7.5.2014 sender jeg brev til Helse- og Omsorgs Departementet hvor jeg spør hvem som nå har saken til 
behandling og når det forventes en konklusjon. Jeg påpeker også at det er meget liten åpenhet og jeg insinuerer en 
trenering. 
14.5.2014 får jeg svar fra HOD - et svadasvar om at saken skal forlegges Stortinget på egnet måte.... 

 
"26.09.14 svar i fra Helsedirektoratet. 
avd. for rehabilitering og sjeldne tilstander. 
Hei, 
Jeg har mottatt din email med spørsmål om Helsedirektoratet har ferdigstilt rapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) vedrørende Behandlingsreiser til utlandet.  
Rapporten er ferdigstilt fra oss og ble oversendt departementet  23. januar i år.  
HOD har opplyst til dem at den nå er til behandling hos politisk ledelse."  

 
2014 
For å få greie på hvor saken egentlig lå har en da hvert innom mange instanser både på email og telefon. 

• Seksjon for behandlingsreiser (BHR) ved Oslo universitetssykehus HF.  
• SINTEF 
• Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 
• Helsedirektoratet  
• Helse- og Omsorgsdepartementet 
• Statsministerens kontor 
• Helse- og Omsorgsministeren 
• Stortinget 
• Østfoldbenken på Stortinget 
• Sentrale politikere fra alle partier. 

 
I Departementets telefonliste finner man 215 med titler som  - statssekr., u.dir., sen.rådg., avd.dir., fagdir., 
eksp.sjef., spes.rådg., fag.kons., sen.kons., pol.rådg., kst.und.dir., rådg., 1 hospitant., 3 sekretærer. 
 

 Et gammelt ordtak sier ; Min tjener hadde også en tjener....) 
 
2014 
Etter en storm av henvendelser til ulike politikere fikk jeg respons fra Bengt Morten Wenstøb (H),  
med invitasjon til å møte Østfoldbenken på Stortinget den 6.oktober 2014. 
På dette møtet var undertegnede og Mona Enstad fra MS forbundet for å fremme vårt syn på saken. 
Vi fikk god tilbakemelding - hvor de lovet å fremme saken videre.... 
Siden har svært lite skjedd... 
 
I budsjettforslager fra Blå-blå for 2015 foreslås - 119 677 en økning på 3,8 mill. fra 2014.  
Det foreslås bevilget 154 mill. kroner for 2015 mot 147,4 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. (kap. 733) 
Nå kommer en ny budsjetthøring i oktober 2015. 
 
------------- 
 
SÅ KOM NORDHEIMUTVALGETS UTREDNING 
  
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenestene 



Disse pasientene skal prioriteres 

Prioriteringsutvalget foreslår tre nye kriterier som skal erstatte dagens system for prioriteringer i helsetjenesten. 
Siden i fjor sommer har Prioriteringsutvalgets 14 medlemmer diskutert hvilke pasienter som skal komme først og sist 
i køen når helsemidler skal fordeles i fremtiden. 
Onsdag legger utvalget frem sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er 17 år siden en slik 
utredning ble gjort av Lønning 2-utvalget forrige gang. 
«Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt» bør være målet for alle prioriteringsbeslutninger i norsk 
helsevesen, ifølge utvalget. 
– Vi foreslår tre nye, og mer konkrete kriterier for prioritering. Vi gir de nye navn, har definert dem tydeligere og 
understreker rekkefølgen i prioriteringsarbeidet, sier utvalgets leder, professor Ole Frithjof Norheim ved 
Universitetet i Bergen. 
 
De overordnede kriteriene er: 
Helsegevinstkriteriet 
Ressurskriteriet 
Helsetapskriteriet 
 
MS kan gi stort helsetap 
Som eksempel nevner rapporten at pasienter med en alvorlig form for multippel sklerose (MS)  
i gjennomsnitt har et helsetap over livsløpet på om lag 40 gode leveår.  
 
 
Sitat fra MS forbundets høringsnotat; 
" Helsegevinstkriteriet er nytt og erstatter delvis kostnadskriteriet. Dette oppleves mye mer rettferdig sett fra 
pasientenes ståsted. Den opplevde helsegevinst av et tiltak bør i denne sammenheng vektlegges. Når det 
gjelder MS og andre progredierende kronisk e sykdommer er det viktig også å huske på at i en situasjon hvor 
forverring er hovedregelen, kan det bli vanskelig å måle gevinst i form av forbedring, her må man vektlegge hva 
man kan oppnå i form av forsinket forverring, da det er dette som vil bli å oppfatte som en helsegevinst." 
 
Oppsummering av MS-forbundets syn på NOU 2014:12:  
• MS-forbundet støtter forslaget til nye hovedkriterier, og ser oss enig i at tilleggskriteriene må vurderes og sees i 
sammenheng med hovedkriteriene.  
• MS-forbundet støtter utvalgets forslag om åpenhet og brukermedvirkning på alle nivåer i prioriteringsprosesser  
• MS-forbundet støtter ikke forslaget om å flytte brukerrepresentantene fra et nytt nasjonalt råd for prioriteringer 
til en referansegruppe  
• MS-forbundet mener spørsmålet om differensierte egenbetaling må utredes og drøftes grundig. 
Brukerorganisasjonen må delta i dette arbeidet.  
• MS-forbundet mener at man i mye større grad må sikre at det utdannes nok spesialister og sikre en god 
geografisk fordeling av disse. MS er en komplisert sykdom og krever spesialistkompetanse for å oppnå en god 
behandling  
 
2015 
 
16.3.2015 sender jeg et åpent brev til Bent Høie, Helse og Omsorgskomiteen, og til HOD 
samt til 80 medier - to aviser tar det inn. 
 
28.4.2015 får jeg et tro kopi av et svar fra 2014 i fra HOD . 
Tilførsel av at utvidelse av tilbudet om behandlingsreiser fremgår av Regjeringsplattformen. 
Dette skal vurderes i forbindelse med budsjettprosess. 
OGSÅ KOMMER DET:  
En utvidelse av tilbudet vil bli vurdert i forbindelse med Prioriteringsmeldingen og opptrappingsplan for 
rehabilitering. 
Genialt - en ny trenering ! Snakk om handlingslammet system. 
Nye sikre arbeidsplasser i byråkratiet?? 



Med den store tilgang Stortinget har på rådgivere bør beslutningen komme på strak arm ! 
 
 
 
 
Nå har jeg imidlertid fått summet meg litt - og kampen gires opp nye hakk ! 
 
FACEBOOK SUPPORTGRUPPEN  

"BEHANDLINGSREISER FOR MS PASIENTER - NÅ !"  
Er opprettet og er på 847 medlemmer - klare til aksjon !  
 

 
Som et innspill vil jeg ta med det siste av mine analyser og ideer. 
Vi har ca. 11000 med MS i Norge. 
La oss si at 4000 av disse er kandidater til behandlingsreiser til utlandet. 
Tenk så at det eksisterer et sted i syden som har 78 leiligheter, alt tilrettelagt, 
tilbud om fysioterapi, varmtvannsbasseng og stort treningsbasseng, sykepleier på døgnvakt,  
full bevertning, bibliotek og bar. 
 
Det eneste som trengs ytterligere er en nevrolog, MS sykepleier og dekning fra staten. 
Dette stedet har kapasitet på 1248 personer årlig i 3 ukers perioder. ( 48 ukers drift ) 
Det tar altså en tre års syklus for å kunne gi alle 4000 tilbudet. 
 
Hvilken drøm som kan bli virkelighet ! Og stedet eksisterer ! 
 
 
14.09.2015 - 17:00 
 
Hans Omberg, 
Korallveien 2, 
1639 Gamle Fredrikstad. 
mob. 40224902 
 
hmartiom@online.no 
 

Det er en underskriftskampanje som i dag 4.okt. 2015 
har kommet opp i over 1500. 
denne vil bli presentert Regjering og Storting på egnet 
tid og måte. 
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