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Bakgrunn 

Styret har bedt om en orientering om foretakets samarbeid med private aktører. Det er Helse 
Vest RHF som i spesialisthelsetjenesteloven har «sørge-for-ansvaret», det vil si ansvaret for å 
sikre spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Saken er begrenset til å omtale forhold til 
private aktører som er avtalepart med Helse Vest RHF. 
 
Helse Vest RHF har utarbeidet en «strategi for kjøp av spesialisthelsetjenester» som ble presentert 
for styret i Helse Vest 05.10.15. (vedlegg).  

Om Helse Vest RHF sin rolle 

Spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a pålegger RHF-ene ansvaret for at befolkningen får de 
helsetjenester de har krav på. Dette innebærer at det er  RHF-ene som inngår avtaler med private 
aktører om leveranse av tjenester som finansieres via de offentlige helsebudsjetter. Helse Vest 
RHF har ansvaret for anskaffelsene, dvs utarbeidelse av kravspesifikasjon, utlysing, inngåelse og 
oppfølgingen av avtalene med de private om levering av spesialisthelsetjenester.  
Det er en tett og god dialog mellom Helse Vest RHF og helseforetakene i disse prosessene. 
 
I Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsnotat om «fritt behandlingsvalg» går det fram 
at det primære virkemiddelet for å kjøpe kapasitet fra private fortsatt skal være gjennom anbud og 
særskilte avtaler. Videre bes de regionale helseforetakene om å utarbeide en ny og mer offensiv 
strategi for å øke bruken av private gjennom anbud. HOD har gjennom et tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet for 2014 gjentatt dette. Dette legges til grunn for videre arbeid.  
 
Det refereres kort fra Helse Vest RHF sin Strategi for kjøp av spesialisthelsetjenester: 

• Behovskartlegging skal skje sammen med foretakene 
• Oppgave og funksjonsfordeling, mellom foretakene og de private 
• Geografisk fordeling av tjenestene 
• Nærmere samarbeid mellom foretakene og privat aktør 
• Avtaleoppfølging 
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Private leverandører 

Private leverandører av spesialisthelsetjenester inkluderer følgende undergrupper: 
 

• Private avtalespesialister/legespesialister med driftsavtaler 
• Private ideelle organisasjoner. Det vises her til eksempelvis Haraldsplass Diakonale 

Sykehus AS, eller i vårt opptaksområde: Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus AS og NKS Jæren Distriktspsykiatriske Senter AS 

• Private kommersielle 
• Faste langsiktige avtaler 
• Etter behov 

 
Det er et betydelig antall private avtalespesialister innenfor mange spesialiteter i regionen. Disse 
har avtale med Helse Vest RHF og er fullfinansiert via offentlige budsjetter, med unntak av 
egenandeler. Antall spesialister varierer en del mellom de ulike foretakenes opptaksområder.. Som 
hovedregel er det polikliniske konsultasjoner som utføres, og enkelte pasienter blir viderehenvist 
til sykehuset dersom det viser seg behov for mer krevende eller mer omfattende behandling. 
 
De private ideelle har langsiktige driftsavtaler med Helse Vest RHF og håndteres styringsmessig 
delvis på etter samme system som offentlig eide foretak. Slik sett får Jæren DPS en 
rammetildeling og refusjoner på linje med et annet DPS. Dessuten er de en klar og forutsigbar del 
av funksjonsfordelingen mellom sykehus og foretak i hele regionen. 

Helse Vest RHF har etter vanlig anskaffelsesprosess inngått avtale med private (kommersielle) 
innenfor følgende fagområder: 

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Spesialiserte rehabiliteringstjenester 
• Kirurgiske tjenester 
• Radiologiske tjenester 
• Laboratorietjenester 

Utfordringer og muligheter for foretakene 

Helse Stavanger HF harkapasitetsproblemer innenfor noen fagområder. Det er imidlertid viktig 
for foretakets drift og videreutvikling at anskaffelser fra private leverandører skjer i et 
hensiktsmessig omfang og innenfor de fagområder som har behov for tilleggskapasitet. 
 
En avtale med en privat leverandør innebærer generelt sett at kostnadene for denne avtalen blir 
finansiert ved trekk i rammetilskuddet til foretaket. Da er det selvsagt viktig at avtalen og 
tjenestene som leveres er presist beskrevet, - slik at foretaket (og avtaleparten Helse Vest RHF) 
får det som det betales for, og at det samlede tilbud sikrer befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester. Faglig god pasientbehandling, grundige analyser av prøver eller 
radiologiske undersøkelser og høy kvalitet på tolking av disse, samt presis levering er svært viktig 
slik at avtalen og leveransene er til nytte for pasienter og en reell avlastning for foretaket. 
 
Helse Stavanger HF ser fordeler i en viss konkurranse om deler av spesialisthelsetjenestetilbudet. 
Konkurranse kan virke stimulerende. Det er likevel å unngå noen fallgruver i det videre arbeidet: 
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• Mange aktører kan medføre større utfordringer i samarbeidet og samhandlingen om det 
enkelte pasientforløp. Dette kan skape problemer når pasientopplysninger skal utveksles 
eller når pasienter flyttes over mellom disse aktørene, - «kluss i vekslingen» kan gå ut over 
kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen – dette gjelder særlig innenfor diagnostikk 
hvor pasienter raskt skal sikres behandling i sykehus for alvorlige lidelser. 

• Det er viktig å unngå en uheldig konkurranse om fagpersonell. Foretaket har store 
utfordringer når det gjelder å rekruttere noen grupper fagpersonell. I så måte kan en være 
bekymret for at økt bruk av private leverandører vil innebære at dagens konkurranse om 
kompetanse blir ytterligere innskjerpet. Det samlede tilbud i offentlige sykehus skal sikre 
en god utdanning og helhetlige tjenester, samt mulighet for god kvalitet og 
pasientsikkerhet – en må unngå en reduksjon både innen tjenester og kompetanse som gir 
dårlige vilkår innenfor disse vesentlige perspektivene.  
 

 
Disse risikomomentene ble formidlet fra flere hold i høringen om «fritt behandlingsvalg».  
Fremover vil det være vesentlig at utforming av selve behovskartleggingen, anbudsinnbydelsen og 
avtalene er gjennomarbeidet ut fra behovene til befolkningen eller også for å dekke opp det 
foretakene ikke selv ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere, spesielt enklere undersøkelser og 
vurderinger som med fordel kan gjøres utenfor sykehus.  
I styresak og strateginotat fra Helse Vest RHF blir det vektlagt viktigheten av gode og grundige 
behovskartlegginger der foretakene bidrar aktivt. Et annet viktig tiltak i strategien er at det legges 
opp til en videreutvikling av et mer forpliktende samarbeid mellom det enkelte helseforetak og 
privat aktør. For å oppnå en bedre utnyttelse av de totale ressursene er samarbeid et viktig 
virkemiddel. Et tettere samarbeid vil kunne medføre bedre helsetilbud til pasientene og effektiv 
bruk av de samlede ressurser. Det nevnes ulike mer eller mindre formelle samarbeidstiltak 
mellom partene. Helse Stavanger HF ser positivt på at helseforetakene aktivt blir trukket mer 
med i disse prosessene. Det kan også bidra til bedre kommunikasjon og dermed bedre 
diagnostisering og behandling av pasientene. 
 
Forslag til vedtak: 

• Styret tar redegjørelsen til orientering 
 
 
Vedlegg: 

1. Styresak Helse Vest RHF 05.10.15. 
2. Strategi for kjøp av spesialisthelsetjenester 
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