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Helse Vest har inngått nye avtaler om kjøp av kirurgiske tjenester for perioden 2004-
2005. Pasientene kan dermed få utført operasjoner innen områdene øre-nese-hals, øye, 
urologi, ortopedi og generell kirurgi hos de private aktørene Helse Vest har avtale med. 
 
 
Konkurransene og levering av dagkirurgiske tjenester og tjenester som krever innleggelse er 
nå sluttført, og det er besluttet å inngå avtale med følgende private aktører for perioden 2004-
2005: 
 
Øre-nese-hals 
Magne Tvinnereim, Bergen/Voss 
Per Kalgraff, Per Møller og Stein Helge Glad Nordahl, Nesttun 
Øyvind Jensen og Tor W. Søderstrøm, Bergen 
Harald Miljeteig, Straume 
Atle Kristian Søreide, Stord 
Michael Strand, Haugesund 
Trond Valle 
 
Øye 
Jan Askvik, Bergen 
Kjell Gunnar Gundersen, Haugesund 
Øystein Mjanger, Isdalsstø 
 
Urologi 
Arve Gustavsen, Haugesund 
 
Private sykehus 
Klinikk Bergen – ortopedi 
Privatsykehuset Haugesund AS – ortopedi 
Colosseumklinikken Stavanger AS – ortopedi, øye, øre-nese-hals, generell kirurgi og urologi 
OmniaSykehuset AS, Oslo – rygg- og nakkekirurgi 
 
 
 
De områder det er inngått avtaler på er valgt på bakgrunn av opplysninger innhentet fra 
helseforetakene sammenholdt med egen vurdering av det samlede behandlingstilbudet i 
regionen. På denne bakgrunn er områdene plastikkirurgi og gynekologi holdt utenfor 
sammenlignet med foregående år.  
 



Egne registreringer forut for konkurransen viste størst behov innenfor området ortopedi. 
Gjennom forhandlingene har vi lykkes å få etablert private ortopeditilbud i Stavanger, 
Haugesund og Bergen, og vi mener med det å ha fått dekket det vesentligste av vårt behov 
gjennom de private aktørene som har etablert seg innenfor regionen. Som et resultat av dette 
har vi valgt å avvikle de tilbudene som vi tidligere har hatt gjennom avtaler med private 
sykehus i Oslo. Det er her et unntak da vi har opprettholdt et tilbud om rygg- og nakkekirurgi 
ved OmniaSykehuset, et området hvor det er behov for et supplerende tilbud og hvor de ikke 
har vært mulig å få dekning lokalt. 
 
Deler av det private tilbudet som tilbys i den kommende toårsperiode – særlig innen øre-nese-
hals - er en videreføring av det tilbudet som har vært etablert. Det er lagt til grunn at dette er 
områder som er egnet for kjøp fra private aktører, og hvor det er viktig av hensyn til 
pasientene fortsatt å utnytte den kapasitet og kompetanse som er bygget opp hos våre 
avtalespesialister.  
 
Det understrekes at de nye avtalene i motsetning til tidligere er begrenset til å gjelde inngrep 
som inngår i ISF-refusjonsordningen. Det innebærer at prosedyrer som omfattes av særskilte 
kirurgitakster (dvs K-takster i henhold til normaltariff for privat legepraksis), nå er holdt 
utenfor. Når vi utelater prosedyrer som omfattes av K-takstene, vil det medføre en reduksjon i 
aktiviteten etter avtalene sammenlignet med 2003. Det skyldes blant annet at grå stær inngrep 
og en del inngrep innenfor øre-nese-hals vil falle utenfor. 
  
I tillegg til at det har vært viktig å få etablert kvalitativt gode private tilbud, er det ved valg av 
leverandører også blitt lagt stor vekt på å få etablert et godt tilbud innenfor regionen. Dette 
skyldes dels et ønske om å etablere private tilbud med nærhet til pasientene og dels ut i fra 
ønske om å begrense utgiftene til syketransport. 
 
Et sentralt element i forhandlingene med de private aktørene har vært prising av de aktuelle 
tjenestene, og ved årets forhandlinger var det en særlig utfordring at den innsatsstyrte del av 
finansieringen er blitt redusert til 40 % av DRG. På samme måte som tidligere har vi gjennom 
forhandlingene kommet frem til et differensiert nivå for betaling med basis i DRG-systemet. 
For en god del inngrep har vi oppnådd avtaler om kjøp til DRG < 40 %. Innenfor enkelte øre-
nese-hals inngrep, øye og ortopedi ligger prisnivået noe høyere, men sjelden over 55 % av 
DRG. Tilbudet om rygg- og nakkekirurgi ved OmniaSykehuset ligger noe høyere i pris. 
 
 
 


