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Bakgrunn 
 
Stortinget har vedtatt at de regionale helseforetakene mottar ISF-refusjon ved kjøp av dagkirurgisk 
behandling hos privatpraktiserende avtalespesialister utenfor offentlig godkjente sykehus. Tilsvarende 
oppnår de regionale helseforetak også ISF-refusjon ved kjøp av helsetjenester fra private sykehus som er 
godkjent av Helsedepartementet og som uttrykkelig er inkludert i ordningen med ISF-refusjon. Størrelsen 
på refusjonen tilsvarer refusjonen for tilsvarende behandling ved offentlige sykehus. Refusjonen utbetales 
Helse Vest, og det er opp til partene å avtale godtgjørelsen fra Helse Vest til den private kommersielle 
leverandør. 
 
I styringsdokumentet for 2004 er det angitt at avtaler med private skal inngås der dette understøtter 
oppfyllelsen av ”sørge for” ansvaret. Med bakgrunn i erfaringene fra 2003 og vår kunnskap om 
ventelistesituasjonen i regionen, anses det som hensiktsmessig å videreføre ordningen med kjøp av 
helsetjenester fra private kommersielle aktører. Disse vurderes som et viktig og nødvendig supplement til 
de tjenester våre egne foretak leverer.  
 
Helse Vest har både i 2002 og 2003 som et ledd i arbeidet med å redusere ventetidene i regionen, kjøpt 
dagkirurgiske tjenester og sykehustjenester fra private aktører. Hensikten har vært å utnytte ledig 
kapasitet og kompetanse i det private tjenestetilbudet til beste for pasientene.   
 
Gjennom forhandlingene om avtaler for 2003 kom man frem til et differensiert nivå for betaling med 
basis i DRG-systemet. For en god del inngrep oppnådde vi avtaler om kjøp til DRG < 60 %.  For andre 
grupper inneholder avtalene med de private betalingssatser på > 60 % DRG.  
 
I 2003 er det registrert en betydelig økning i bruk av det private tilbudet i forhold til 2002. Totalt ble det 
produsert 1074 DRG-poeng i 2002. Pr 21. januar 2004 er det innrapportert totalt 2417 DRG-poeng for 
2004, hvorav 455 produsert hos private sykehus og 1962 hos avtalespesialister. I poengtallet for 2003 
mangler rapportering for desember. Det tas forbehold om at endelig poengtall kan bli justert etter 
godkjenning av SINTEF. 
 
Total utbetaling for leverte tjenester i 2003 er ca 45 mill kroner. Samlet refusjon fra staten for disse 
inngrepene er 43,4 mill kroner (60 % av DRG). 
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Det legges til grunn at den store økningen i 2003 i stor utstrekning kan tilskrives at vi gikk over til direkte 
henvisning fra fastlege og sykehus i motsetning til foregående år da all henvisning til private aktører 
måtte gå via sykehus. Det er også grunn til å tro at ordningen etter hvert er blitt bedre kjent. 
 
 
Kommentarer 
 
Helse Vest ønsker også for 2004 å kjøpe helsetjenester hos private avtalespesialister og fra private 
sykehus. De erfaringene vi har gjort sammenholdt med opplysninger innhentet fra helseforetakene og 
egen vurdering av behandlingstilbudet i regionen, har vært bestemmende for hvilke områder og inngrep 
som bør prioriteres. Registreringene viser at det er størst behov innenfor området ortopedi. En stor del av 
produksjonen for 2003 gjelder dagkirurgiske tjenester innenfor øre-nese-hals og øye utført av 
avtalespesialister i regionen. Disse områdene er egnet for kjøp fra private aktører og er samtidig områder 
hvor de private avtalespesialistene har etablert et tilbud og har ledig kapasitet. Det foreslås derfor at det 
videreføres et spredt regionalt tilbud innenfor disse områdene. I tillegg er det også vurdert som 
hensiktsmessig å henvende seg til markedet med forespørsel om tilbud innefor områdene urologi og 
generell kirurgi. Sammenlignet med foregående år har vi valgt å holde utenfor områdene plastikkirurgi og 
gynekologi. Dette begrunnes i at det innenfor disse områdene er god dekning i egne sykehus. 
 
Avtalene begrenses til å gjelde inngrep som inngår i ISF-refusjonsordningen. I tillegg er prosedyrer som 
omfattes av særskilte kirurgitakster (dvs K-takster i henhold til normaltariff for privat legepraksis) 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 at grå stær inngrep og en del inngrep innenfor øre-
nese-hals vil falle utenfor. 
 
I avtalene for 2004 vil det også bli tatt hensyn til endrede rammebetingelser og lovendringer som får 
betydning i vårt forhold til private aktører, jf. særlig endringene i pasientrettighetsloven, overføring av 
ansvaret for syketransport og reduksjon av den innsatsstyrte del av finansieringen.  
 
I desember 2003 vedtok Stortinget endringer i pasientrettighetsloven. Endringene som foreløpig ikke er 
trådt i kraft innebærer blant annet at 
 

• retten til fritt sykehusvalg utvides til å omfatte private sykehus som inngår avtale med de regionale 
helseforetakene om fritt sykehusvalg 

• spesialisthelsetjenesten pålegges å fastsette en konkret individuell frist for når retten til nødvendig 
helsehjelp senest skal være oppfylt 

• overskrides fristen gis pasienten en subsidiær rett til behandling privat eller i utlandet hvor det 
regionale helseforetaket har ansvaret for kostnadene forbundet med den subsidiære behandlingen 

 
I lovforarbeidene er det forutsatt at de regionale helseforetakene skal vurdere en modell for samarbeid om 
inngåelse av avtaler om fritt sykehusvalg med de private sykehusene. En arbeidsgruppe sammensatt av 
representanter fra hver av de regionale helseforetakene har arbeidet med dette spørsmålet. Gruppen har i 
forståelse med helsedepartementet kommet til at det i denne omgang inngås regionale avtaler med 
bakgrunn i de lokale behov. Dette får den konsekvens at så snart de nye bestemmelsene trer i kraft, vil 
pasientene også kunne benytte seg av de øvrige regioners avtaler innenfor fritt sykehusvalg.   
 
Bestemmelsene om fastsettelse av individuell frist for nødvendig helsehjelp og retten til subsidiært 
behandling vil også gjelde for de private aktørene som vi velger å inngå avtale med. Disse vil derfor på 
samme måte som egne helseforetak, ha plikt til å fastsette en individuell frist for de pasientene som blir 
henvist til dem. Gjennom avtalene fastlegges det at det er de private aktørene selv som blir ansvarlig og 
belastet kostnadene ved eventuell subsidiære behandling.  



 
 
Endringene i pasientrettighetsloven medfører at praktiseringen av prioriteringsforskriften blir sentral. I 
Helse Vest er det igangsatt et arbeid med sikte på operasjonalisering av prioriteringsforskriften. Når de 
private aktørene nå vil måtte tildele rett til nødvendig helsehjelp, vil vi stille de samme krav med hensyn 
til prioritering til de private aktørene det inngås avtale med, som til våre egne helseforetak. 
 
Fra 1. januar 2004 overtok de regionale helseforetakene ansvaret for dekning av reisutgifter, herunder 
oppholdsutgifter og utgifter for nødvendig ledsager for pasienter som reiser til behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Målsettingen for denne ansvarsoverføringen har blant annet vært å stimulere til 
behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til 
syketransport. Reisekostnader forbundet med bruk av den enkelte leverandør er et forhold som vil bli 
tillagt vekt ved vår vurdering av den enkelte private aktørs tilbud.  Når nå pasientene vil få tilgang til alle 
private sykehus som har avtale med RHF-ene, vil dette være en utfordring. 
 
Ved vurdering av de enkelte tilbudene vil det også bli lagt vekt på hvorvidt tilbyder er omfattet av ISF-
ordningen. I og med at den innsatsstyrte del av finansieringen er redusert til 40 % av DRG vil for øvrig 
kostnadsbildet bli et annet. Det er grunn til å tro at en større del av kostnadene ved kjøp av helsetjenester 
fra private kommersielle nå må dekkes av det regionale helseforetaket selv. Det bør derfor vurderes om 
det bør legges et tak på det volum som kan leveres etter avtalene. Dersom slikt tak ikke fastsettes ved 
avtaleinngåelsen, vil det i avtalene tas inn en bestemmelse som gir Helse Vest mulighet for å innføre tak i 
løpet av avtaleperioden. Et eventuelt tak bør ha en profil som medfører at produksjonen fordeles over hele 
året. 
 
Pasientene vil som i 2003 henvises til utredning og til behandling på private institusjoner eller hos 
avtalespesialister fra sin primærlege, fra legespesialist eller fra sykehus. Avtalene utformes som 
rammeavtaler hvor det er pasientene selv som velger utfører blant de leverandørene vi velger å inngå 
rammeavtale med. Den enkelte leverandør gis således ingen garanti for et nærmere bestemt volum. 
 
For å gi de aktørene vi velger å inngå avtale med tilfredsstillende forutsigbarhet ønsker vi å inngå toårige 
avtaler mot tidligere ettårige. Vederlaget baseres på fastsatt DRG-poeng multiplisert med avtalt % av 
enhetsprisen for 2004. I avtalene tas det for øvrig forbehold om at ved eventuelle endringer i finansielle 
rammebetingelser i løpet av avtaleperioden, har Helse Vest rett til å foreta justeringer av vederlaget i 
henhold til dette. I tillegg er det tatt forbehold om at sentrale myndigheters føringer med hensyn til 
produksjon og aktivitet også vil bli gjort gjeldende i forholdet mellom den enkelte private aktør og Helse 
Vest. Alle avtaler vil inneholde en generell oppsigelsesadgang som kan gjøres gjeldende fra begge parter 
med tre måneders varsel. 
 
Med dette som bakgrunn ble det i november 2003 igangsatt en anskaffelsesprosess delt opp i 
dagkirurgiske tjenester og sykehustjenester som krever innleggelse innenfor følgende områder: 

 
• øre-nese-hals sykdommer 
• ortopedisk kirurgi 
• øyesykdommer 
• generell kirurgi 
• urologi 

 
Prosessene gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser og valgt prosedyre er konkurranse 
med forhandlinger. Innen tilbudsfristens utløp var det innkommet 35 tilbud på dagkirurgiske tjenester og 
18 tilbud på sykehustjenester som krever innleggelse. Det er mottatt tilbud fra avtalespesialister i egen 
region og fra øvrige deler av landet, fra spesialister uten driftsavtaler, fra private sykehus i egen region og 
fra øvrige deler av landet, fra private klinikker uten sykehusgodkjenning og fra tre utenlandske sykehus. 
 



 
Forhandlinger med aktuelle aktører er igangsatt. Det tas sikte på at forhandlingene skal være sluttført 
innen 31. januar 2004. Tildeling av avtale skal baseres på hva som er det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud ut fra følgende kriterier listet i uprioritert rekkefølge: 
 

• pris og totalkostnad for oppdragsgiver 
• leveringssikkerhet  
• kapasitet  
• effektivitet 
• tilgjengelighet for pasientene 
• kvalitet  
• referanser - navn, adresse, telefonnr, kontaktperson vedlegges 
• egen erfaring med leverandøren        

       
I konkurransegrunnlaget er det for øvrig angitt at det for Helse Vest er vesentlig å kunne inngå avtaler 
som gjenspeiler pasientenes faktiske behov både med hensyn til hvor tjenesten leveres (geografi) og 
omfanget av tjenestetilbudet. 
 
Saken legges med dette frem for styret til orientering. Administrerende direktør vil legge fram resultatet 
av konkurransen i en ny sak så snart leverandører er valgt og avtaler inngått. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 


