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Bakgrunn 
Styret i Helse Vest RHF ble i møte 22.01.03 gitt en orientering om kirurgisk behandling ved 
ekstrem fedme i Helse Førde HF. Styret stilte seg positiv til permanent etablering av tilbudet 
ved Førde sentralsjukehus, og ba seg forelagt egen sak til møte 27.02.03 vedrørende formell 
etablering av tilbudet som regionsykehusfunksjon. 
 
 
Kommentarer 
Som et ledd i Helse Vests vurdering av saken ble Senter for medisinsk metodevurdering 
(SMM) bedt om en vurdering av kunnskapsgrunnlaget for kirurgisk behandling av sykelig 
fedme. Det er foretatt en forenklet litteraturgjennomgang på temaet kirurgisk behandling av 
ekstrem fedme.  
 
Parallelt har Sosial- og helsedirektoratet, på oppdrag fra Helsedepartementet, utredet og gitt 
tilrådinger om aktuelle behandlingstilbud for denne gruppen.  
 
Helse Vest RHF har med bakgrunn i de vurderinger som nå er gjort av kunnskapsgrunnlaget 
med hensyn til effekt, komplikasjoner og kost/nytte gitt støtte til at den etablerte virksomheten 
i Helse Førde HF videreføres.  
 
Så langt vi kjenner til er Førde sentralsjukehus det eneste sykehuset i landet hvor det gis et 
slikt behandlingstilbud. Med de inklusjonskriterier som er lagt til grunn for denne 
behandlingen, vil det være et svært begrenset antall pasienter per år som vil bli tilbudt 
kirurgisk behandling for sykelig fedme. Det er viktig at den ekspertisen som er bygget opp i 
Førde vedlikeholdes og videreutvikles, og at slik behandling ikke etableres i andre 
helseforetak i vår region. 
  
Helse Vest RHF ser det som hensiktsmessig at Helse Førde blir gitt en regionfunksjon for 
denne behandlingsformen.  
 
Styret i Helse Førde HF behandlet saken i møte den 20.02.03, sak 012/03; Kirurgisk 
behandling av overvekt/sjukeleg fedme, og fattet følgende vedtak: 
 



1. Helse Førde kan vidareføre den etablerte verksemd ved å ta på seg ansvar for å 
utføre kirirgisk behandling av overvekt. 

2. Helse Førde stiller seg positiv til å ta på seg ein region-/evt. landsfunksjon på 
området. Vilkåret er at Helse Førde får dekka meirkostnadene med å gjennomføre 
denne behandlinga. Styret ber om at det blir arbeidd med å sikre FoU-midlar til 
vidare utvikling 

3. Ein evt. regionfunksjon/nasjonalfunksjon vert å kome attende til når det er 
klargjort kva volum, oppgåver, ansvar og finansiering dette vil medføre. 

 
Helse Vest har bedt Helsedepartementet om å vurdere finansiering av operasjoner ved 
ekstrem fedme. Kirurgisk behandling av sykelig overvekt er plassert i DRG 288; Operasjon 
for adipositas uansett kirurgisk metode. Det omfatter bl.a. fettsuging og gir en pris på 34 421 
kroner. 
 
Denne DRG-vekten er ikke dekkende i forhold til de kostnadene som er forbundet med den 
kirurgiske behandlingen i Helse Førde. Helsedepartementet erkjenner at kostnadsvekten 
neppe er dekkende for denne type fedmeoperasjoner. Det arbeides med en justering av DRG-
vekten for den aktuelle operasjonsprosedyre ved kirurgisk behandling av overvekt. Det vil 
imidlertid først kunne gjøres i ettertid. 
 
Rikstrygdeverket opplyser at det gjennom Prosjekt Kjøp av helsetjenester i utlandet er betalt 
ca. 90 000 NOK for tilsvarende operasjoner. Beløpet er eksklusive reise/opphold. Det er utført 
100 inngrep i 2002 i utlandet dekket av ”utenlandsmilliarden”. 
 
Helse Førde ber om refusjon fra Helse Vest RHF tilsvarende kr 84 000 for operasjoner uten 
komplikasjoner og kr 142 000 for operasjoner med komplikasjoner. Helse Vest RHF finner at 
denne beregningen samsvarer med de beregninger som er gjort av RTV i forhold til avtaler 
med sykehus i utlandet. 
 
Det tilrås at Helse Vest RHF dekker mellomlegget mellom 1.17 DRG og henholdsvis 
84 000 /142 000 kroner per operasjon inntil finansieringsordningen er justert for denne 
operasjonen i DRG-systemet. Refusjon fra Helse Vest RHF begrenses foreløpig oppad til 1,6 
millioner kroner for inneværende år. 
 
Dersom Helse Førde har kapasitet til større produksjon, vil Helse Vest være positiv til økning 
av den økonomiske rammen. 
 
Kapasiteten i Førde er så langt begrenset og pasienter fra Helse Vest bør prioriteres. Dersom 
Helse Førde skal ta imot pasienter fra andre regioner, må prisen avtales slik at de reelle 
kostnadene dekkes fram til endelig finansiering er klar. 
 
Det forutsettes at Helse Førde HF søker Forsknings- og utviklingsmidler på ordinær måte. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Kirurgisk behandling av sykelig overvekt etableres som en regionfunksjon ved Helse 

Førde HF.  
 



2. Inntil nye kostnadsvekter for slik behandling er etablert, dekker Helse Vest RHF 
 mellomlegget mellom 1,17 DRG og henholdsvis 84 000 kroner for behandling uten 
 komplikasjoner og 142 000 kroner per operasjon med komplikasjoner begrenset oppad 
 til 1,6 millioner kroner for inneværende år. 
 
3. Ved behandling av pasienter fra andre RHF, må pasientens hjemstedsregion dekke 

merkostnader fram til endelig finansiering er klarlagt. 
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