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SAMARBEID OM HØYSPESIALISERTE FUNKSJONER - FUNKSJONSFORDELING 
OG BETALINGSORDNING  
 
 
GENERELT 
 
Fra 01.01.2004 har Departementet avgrenset sin godkjenningsordning til kun å omfatte 
nasjonale funksjoner og nasjonale kompetansesentra. 
 
Ordningen med normerte priser for gjestepasientoppgjør mellom RHF’ene er og foreslått 
avviklet fra 2004. Det er i styringsdokumentet anført følgende: 
 
 ”Behandlings- og forpleiningsutgifter for gjestepasienter skal dekkes av det regionale 
 helseforetaket i pasientens bostedsregion. Departementet vil tidlig i 2004 gå i dialog 
 med de regionale helseforetak med sikte på å avvikle ordningen med normerte priser 
 for gjestepasientbehandling, herunder i lands og flerregionale funksjoner, i løpet av
 2004.”  
 
 
På dette grunnlag er det allerede tatt et initiativ fra Helse Sør/Rikshospitalet til forhandlinger 
om bruk og priser.   (Kopi av brev er vedlagt). 
 
 
FREMTIDIG OPPGAVEDELING 
 
Det forventes en rask utvikling av nye metoder og ny teknologi som i det minste i første fase 
vil ha lavt volum, høye kostnader og stille store krav til faglig kompetanse. Utviklingen på 
dette felt har til nå i betydelig grad vært preget av tilfeldigheter, men og nasjonal styring 
basert på søknader fra enkeltmiljøer.  (Saksbehandling i det nå avviklede Fagrådet for 
høyspesialisert medisinske tjenester). 
 
Med tanke på kostnadsbegrensning, sikring av kvalitet og hensiktsmessig funksjonsfordeling, 
tilrås det at RHF’ene igangsetter et eget samarbeidsprosjekt om strategiske forhold knyttet til 
høyspesialiserte funksjoner. 
 



 
BETALINGSORDNING 
 
Det anses å være et behov for i fellesskap å få avklart en del prinsipper knyttet til 
gjestepasientpriser, ikke minst for de mest kostbare funksjoner. En hovedproblemstilling vil 
være om prisene skal baseres på full kostnadsdekning eller om elementet i basisbevilgning 
knyttet tilskott til høyspesialiserte funksjoner skal hensyntas. 
 
Fremfor å gå i direkte forhandlinger med enkeltinstitusjoner nå, tilrås det nedsatt en 
hurtigarbeidende arbeidsgruppe med representanter fra RHF’ene som får i oppdrag å se på de 
prinsipielle forhold knyttet til et gjestepasientoppgjørsregime som ikke baseres på normerte 
priser.  Dette er et område hvor RHF’ene sammen bør kunne finne gode løsninger uten 
bistand fra Departementet.  
 
 
 
VEDTAK AD-MØTE:  
  
Det nedsettes en nasjonal arbeidsgruppe. Det oppnevnes to representanter fra hvert RHF 
(fagdirektør og økonomidirektør).  Gruppen ledes av Helge Bryne som kaller inn til første 
møte.  


