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Bakgrunn: 

Som eit supplement til dei tenestene innanfor rehabilitering som blir ytt i regi av helseføretaka i 
regionen, kjøper Helse Vest rehabiliteringstenester frå private aktørar. 
 
Midlane til kjøp av rehabiliteringstenester frå private aktørar er skeivt fordelt mellom regionane. Helse 
Vest får i 2008 6,4 prosent av dei totale ressursane til formålet.  
 
På bakgrunn av tidlegare signal om omfordeling av midlane, er det skapt forventingar blant private 
aktørar i regionen om at Helse Vest vil utvide sitt kjøp av slike tenester dersom regionen blir tilført ein 
større del av ressursane. Skeivfordelinga er vurdert og sett inn ei større samanheng av 
inntektsfordelingsutvalet, og ei eventuell omfordeling av midlar på bakgrunn av dette arbeidet vil kome 
tidlegast i 2009. 
 
På denne bakgrunnen blir det her lagt fram ein oversikt over dei nasjonale og regionale føringane som 
ligg føre for utvikling av rehabiliteringsfeltet. Samtidig som det blir gitt ein oversikt over private initiativ 
for etablering av nye rehabiliteringstilbod i regionen som Helse Vest er gjort kjent med. 
  
Formålet med dette er å få eit overblikk over feltet og kunne møte dei private aktørane som har 
forventningar til Helse Vest på ein ryddig måte. 

 

Kommentarar: 

1 Føringar for utvikling av fagområdet 
 
1.1 Nasjonale føringar 
 
Oppdragsdokumentet frå HOD for 2008: 

Tiltak for oppfølging: 
 Rehabiliterings- og habiliteringsområdet skal prioriterast og styrkjast.  



 I forhold til 2007-nivå skal kapasiteten styrkjast når det gjeld årsverk og plassar i sjukehus 
og andre institusjonar som yter tenester innanfor spesialisert habilitering og rehabilitering, 
mellom anna poliklinikk og rehabiliterings- og habiliteringsteam.  

 Helse Vest skal inngå avtaler med private opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjonar som sikrar 
føreseieleg drift. Det skal leggjast vekt på behov og kvalitet, i tillegg til pris. Dette krev 
mellom anna langsiktige avtaler. 

 Helse Vest skal i 2008 minst ha same ressursinnsats til private opptrenings-
/rehabiliteringsinstitusjonar. Aktivitet gjennom prosjektet ”Raskare tilbake” kjem i tillegg til 
dette. 

 Ordninga med at pasientar kan bruke plassar i private opptrenings-
/rehabiliteringsinstitusjonar i andre regionar, utan at slike opphald blir gjenstand for 
gjestepasientoppgjer mellom regionar, blir vidareført i 2008. 

 
Oppdragsdokumentet for 2008 er på dette området i hovudsak ei vidareføring frå 2007. 
 
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 
I statsbudsjettet for 2008 blir nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering lagt fram. 
 
I strategien blir det stilt spørsmål ved den ”vanlige” forståinga av rehabilitering:  

”En slik oppfatning, dvs. at behandling og rehabilitering er to ulike ting som kan skilles fra 
hverandre, har preget helsetjenesten. De kurative miljøene og rehabiliteringsmiljøene har hatt 
en tendens til å distansere seg fra hverandre, noe som har fått betydning for pasientforløpene. 
Arbeidsmodellen har ofte vært at pasienter først skulle behandles, så rehabiliteres, og mange 
pasienter har opplevd å måtte vente på rehabilitering. 
 
Det er i dag gode grunner til å stille spørsmål ved en slik forståelse. Nyere forskning 
dokumenterer at umiddelbar oppstart av rehabilitering, tett integrert i den akuttmedisinske 
behandlingen, fører til bedre overlevelse og funksjon for enkelte pasientgrupper. Det gjelder 
blant annet for slagpasienter. Slike resultater bør få konsekvenser både for tankegangen 
innenfor, og for organiseringen av, rehabiliteringsvirksomhet. En alternativ forståelse til at 
behandling og rehabilitering er ulike tiltak, er å anse medisinsk behandling som ett av flere tiltak 
som inngår i en rehabiliteringsprosess. [...] 
 
Det er ikke bare medisinsk behandling og rehabilitering som kan være vanskelig å skille. Også 
opptrening, som kan forstås som tiltak for å normalisere, bedre eller vedlikeholde 
kroppsfunksjoner og aktivitetsfunksjoner, er vanskelig å skille fra de øvrige tiltakene, og vil ofte 
være en del av en rehabiliteringsprosess. 

 
Vidare seier strategien følgjande om private rehabiliterings/opptreningsinstitusjonar: 
 

Private institusjoner, noen drevet av ideelle organisasjoner, er en viktig ressurs i 
rehabiliteringsarbeidet. Det må erkjennes at deres rolle og rammebetingelser ikke har vært 
tilstrekkelig klarlagt [...] men det skal i strategiperioden legges økt vekt på at prosessene blir 
forutsigbare for virksomhetene. 
 
[...] Fra 2007 ble det, som følge av en endring i forskrift om offentlige anskaffelser i 2006, gitt 
større adgang til direktekjøp, ved at det er åpnet for at kjøp av spesialisthelsetjenester fra visse 
private rehabiliteringsinstitusjoner kan skje uten å kunngjøre kjøpet etter prosedyrene i 
forskriften. Anskaffelsene må imidlertid fortsatt skje i samsvar med de grunnleggende 
prinsippene i anskaffelsesloven og forskriften. Dette gjelder krav om konkurranse så langt det er 
mulig, at innkjøper skal følge god forretningsskikk, at leverandørene skal likebehandles og at 
prosessen skal være forutsigbar, gjennomsiktig og mulig å etterprøve.  
 

På bakgrunn av strategien har Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 bedt Sosial- og helsedirektoratet 
om å leie ein samla gjennomgang av rolla og rammevilkåra til dei private aktørane innanfor 
rehabiliteringsområdet, og foreslå tiltak som kan sikre at vilkåra blir føreseielege, likeverdige og 
langsiktige. Alle RHF-a og interesseorganisasjonar for dei private aktørane er inviterte til å delta. 
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Regelverket for offentlege innkjøp 
Kjøp av tenester frå private rehabiliteringsinstitusjonar må skje etter regelverk for offentlege innkjøp, jf. 
sitat frå nasjonal strategi ovanfor, der det blir lagt vekt på at forskriftsendringa opnar for bruk av 
direktekjøp, men at kravet om konkurranse må ivaretakast.  
 
Krava Helse Vest stiller i ein konkurranse kan tilpassast dei nasjonale og regionale føringane. Dette gjeld 
til dømes geografisk lokalisering av tilboda. 
 
Politiske føringar 
I tillegg til dei formelle føringane i regelverk og styrande dokument, var det i samband med 
anbodskonkurransane både i 2005 og i 2006/07 politiske føringar i retning av at dei eksisterande 
institusjonane skulle søkjast oppretthaldt. 
 
Administrerande direktør oppfattar ikkje dette slik at dei eksisterande rehabiliteringsinstitusjonane er 
skjerma frå omstillings- og utviklingsarbeid som følgje av endra behov og nye krav til tenestetilbodet, 
inkludert samarbeid med helseføretak og private sjukehus. Vidareutviklinga av tilbodet vil dreie seg om 
”rehabilitering” og ikkje ”opptrening” isolert, jf. omtale av omgrepa i Nasjonal strategi ovanfor. 
 
 
1.2 Regionale føringar 
 
Styret i Helse Vest RHF vedtok i oktober 2004 (sak 075/04 B), følgjande: 
 

Kommentar: 
Helse Vest finn det naturleg å ta initiativ til å få etablert fleire opptreningsplassar i regionen med 
bakgrunn i følgjande forhold: 
 Det er behov for fleire opptreningsplassar i regionen 
 Det er ein skeiv fordeling av plassar i landet 
 Det er ei rekkje aktuelle prosjekt i regionen  
 Godkjenningsstoppen har ikkje vore reell 
 
Vedtak:  
Helse Vest RHF vil arbeide for å få godkjent 2 - 4 institusjonar i gruppe 1 i Helseregion Vest i 
samarbeid med ein ideell organisasjon eller anna samarbeidspartnar. 

 
Fleire av dei private initiativa til nyetableringar, trekk fram dette styrevedtaket som grunnlag for satsinga 
si. Vedtaket frå 2004 må tolkast ut frå dei føresetnader som gjaldt i 2004: Institusjonane var då framleis 
delvis finansierte gjennom Rikstrygdeverket (RTV) og skulle godkjennast av Sosial- og helsedirektoratet 
(jf. forskrift om opptreningsinstitusjonar som blei opphevd 1. januar 2006).  
 
Intensjonen med styrevedtaket var i denne situasjonen, i tillegg til å styrkje tilbodet i regionen, å arbeide 
for å få tilført regionen ressursar gjennom at institusjonar med RTV-refusjon blei godkjende for 
etablering i regionen. Overføringa av det fulle finansieringsansvaret frå RTV til RHF blei framskynda, slik 
at ein ikkje rakk å følgje opp intensjonen i styrevedtaket. Ved overføringa av finansieringsansvaret til 
RHF frå 1. januar 2006, blei ressursane fordelte etter kor institusjonane var lokaliserte. Institusjonane 
skulle ikkje lenger godkjennast, men avtaler skulle gjerast etter anbodskonkurransar. 
 
Dette innebar at bakgrunnen for styrevedtaket blei endra, og at det etter overføringa av 
finansieringsansvaret ikkje var grunnlag for å følgje opp ordlyden i vedtaket. Det var likevel framleis 
viktig å arbeide for å styrkje tilbodet i regionen, og arbeidet blei vidareført gjennom m.a. regional plan: 
 
Regional plan for habilitering og rehabilitering (sak 124/06) 
I desember 2006 vedtok styret i Helse Vest regional plan for habilitering og rehabilitering, og protokollen 
frå møtet seier følgjande om private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar: 
 

Kommentarar: 
[...] Styret var opptekne av at ressursar til kjøp av tenester i opptreningsinstitusjonar / private 
rehabiliteringsinstitusjonar er svært skeivt fordelt på landsbasis. Midlane blir fordelte mellom 
RHFa etter den geografiske plasseringa til institusjonane, slik den var før RHFa overtok ansvaret 
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01.01.06. Helse Vest RHF får i 2007 tildelt i underkant av 7 prosent av ressursane, mens 
regionen har 20 prosent av innbyggjarane. Manglande omfordeling av midlar har konsekvensar 
for vidareutviklinga av tenestene i regionen. 
 
Vedtak: 
[...] Det må arbeidast vidare for å integrere opptreningsinstitusjonane/dei private 
rehabiliteringsinstitusjonane i spesialisthelsetenesta for å fremme kvalitet og betre samhandling. 
Styret i Helse Vest vil peika på det store mistilhøvet mellom behov/planar og dei tilgjengelege 
ressursane for habilitering og rehabilitering i helseregionen. Styret vil be om at Helse- og 
omsorgsdepartementet i dei kommande årsbudsjetta forserer ressurstildeling/fordeling i tråd 
med innbyggjartalet i helseregionane. 

 
Styrevedtaket og den regionale planen byggjer m.a. på ein gjennomgang av tilbodet i dei private 
opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonane frå 2005. I gjennomgangen blei tilbodet som blir gitt i 
opptreningsinstitusjonane vurdert, og sett i samanheng med rehabiliteringstilbodet som blir gitt i resten 
av spesialisthelsetenesta i regionen. Dei fleste tilrådingane i rapporten byggjer på føresetnader om ei 
fordeling av ressursane mellom regionane etter objektive kriterium, og rapporten tilrår ut frå det 
følgjande innretting på vidareutviklinga av feltet:  
 
 Styrkje eksisterande tilbod og etablere nye tilbod, særleg i Helse Stavanger og Helse Fonna sine 

område, og dessutan styrkje Hauglandsenteret  
 Integrere tilbodet ved dei private institusjonane i resten av spesialisthelsetenesta, slik at tilbodet blir 

ein integrert del av tiltakskjeda for personar som har hatt kirurgiske inngrep, for personar med 
kroniske lidingar og for eldre menneske som treng rehabilitering.  

 Sikre god samhandling, ved m.a. å etablere faglege nettverk, og at ein eventuell regional 
koordinatorfunksjon kan leggjast til Hauglandsenteret. 

 Betre det faglege tilbodet ved opptreningsinstitusjonane, gjennom m.a. å stille minimumskrav til 
kompetanse, og krav om evaluering og utvikling av behandlingstilboda. 

 
 
2  Utvikling av tilbodet i private institusjonar i 2006 og 2007 
 
Helse Vest RHF har avtale med fem private institusjonar; Hauglandssenteret, Hagahaugen 
Rehabiliteringssenter, Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter, Åstveit Helsesenter og Krokeidesenteret 
med avdelingar i Fana og på Nærland. 
 
Gjennom dei to siste anbodskonkurransane har ein søkt å ivareta føringane ovanfor: 
 
 Det er etablert nytt tilbod i Helse Stavanger sitt område (Krokeidesenteret avd. Nærland) 
 Tilbodet i Helse Bergen sitt område er styrka (Krokeidesenteret, auke i kapasiteten på Åstveit, men 

noko mindre på Ravneberghaugen) 
 Kapasiteten ved Hauglandsenteret er auka med fem plassar 
 I kravspesifikasjonen er det m.a. søkt å ivareta omsynet til at tilbodet skal inngå i ei samanhengande 

tiltakskjeda, fagleg samarbeid, minimumskompetanse og fokus på fagutvikling. 
 Eksisterande avtaler gjeld fram til august 2009 med opsjon på forlenging med eitt år. 
 
Talet på plassar har auka frå 190 til 220 sidan Helse Vest RHF overtok det fulle bestillar- og 
finansieringsansvaret. I 2007 blei det inngått avtaler for til saman vel 90 mill kr. I tillegg til dei 
øyremerka midlane til formålet, har Helse Vest kvart år løyvd om lag 12 mill kr. Tre av institusjonane 
(Hauglandssenteret, Åstveit Helsesenter og Korkeidesenteret) har avtale om å yte tenester innanfor 
ordninga ”raskare tilbake”. 
 
 
3 Forslag til innretting på vidareutviklinga av fagområdet på grunnlag av 
 føringar 
 
Dei nasjonale og regionale føringane legg grunnlaget for vidareutviklinga av rehabiliteringsfeltet. Dersom 
regionen blir tilført ressursar i ei ny inntektsfordeling, peikar føringane gjengitt ovanfor, i retning av 
følgjande innretting for vidareutvikling av feltet: 
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 Ved etablering av eventuelle nye rehabiliteringstilbod må merksemda rettast mot utvikling av tilbod i 
helseføretaka, eventuelt i kombinasjon med vidareutvikling av tilbodet hos private. Kjøp av tenester 
hos private aktørar skal supplere tilbodet i helseføretaka. Bakgrunnen for denne innrettinga er at dei 
nasjonale og regionale føringane legg vekt på at rehabiliteringstilbodet skal integrerast tettare opp 
mot behandling, og at utvikling av samanhengande tiltakskjeder er vesentleg. Det blir vist til regional 
plan for rehabilitering og habilitering for tiltak som vil bli prioriterte dersom regionen blir tilført 
ressursar. 

 
 Kvaliteten på dei institusjonane Helse Vest har avtale med i dag må vidareutviklast, og ein må ta 

sikte på å inngå meir langsiktige avtaler. 
 
 Eventuelle nyetableringar, dvs. avtaler med nye private aktørar, må primært lokaliserast til Helse 

Fonna og Helse Stavanger sine område. 
 
 Innanfor rammene til anbodsregelverket må ein aktivt søkje å oppnå ønska innretting. Ein må sikre 

at kravet om konkurranse blir ivareteke. Eventuelle nyetableringar vil også konkurranseutsetjast. I 
konkurransen vil det m.a. bli stilt krav om: 

o levering av tenester i ønska geografiske område 
o røynsle med verksemd innanfor rehabilitering av ei viss varigheit  
o fagkompetanse 
o kvalitet på tenesta 
o samhandling, integrering med andre tenester og med behandlingsaktivitet i helseføretaka 
o bredde i tilbodet 
o eit visst volum på tenestene 

 
 Ved ein eventuell utviding av tilbodet må ein sikre tilbod på ulike omsorgsnivå; døgn, dag, poliklinisk. 
 
Ei tydlegare innretting i forhold til størrelsen på behovet for denne type rehabilitering/opptrening for 
ulike diagnosegrupper, er vanskeleg fordi det foreløpig manglar ei systematisk og einskapleg 
aktivitetsregistrering i tenestene. I 2008 blir det innført eit nytt prosedyrekodeverk for m.a. 
rehabilitering, som vil kunne bidra med informasjon om verksemda.  
 
 
4 Private initiativ for nyetableringar som er gjort kjende for Helse Vest  
 
Sidan saka om opptreningsplassar var oppe i styret i Helse Vest i 2004, har vel 20 ulike aktørar teke 
kontakt med Helse Vest i ulike samanhengar, i og utanfor anbodskonkurransar, for å tilby tenester. I 
tillegg har fleire av dei rehabiliteringsinstitusjonane som Helse Vest har avtale med, planar om utviding. 
Følgjande aktørar har vore aktive i høve til Helse Vest. Oversikten gir ingen føringar for eventuell seinare 
utviding av tilbodet i samband med private aktørar:  
 
Hardanger Rehabiliteringssenter, Ulvik 
Hordaland fylkeskommune støtta prosjektet i 2005. Ulvik herad og LHL har mål om å byggje eit 
rehabiliteringssenter som tilbyr rehabiliteringstenester innanfor spesialisthelsetenesta. Det er planlagt 
byggjestart i 2008, ferdigstilling i 2009 og drift i 2010 av 80 rehabiliteringsplassar. Investeringskostnaden 
er berekna til 310 mill kr.  
 
Haugesund Sanitetsforenings Revmastismesykehus A/S 
Styret for HSR har vedteke å byggje eit rehabiliteringssenter i tilknyting til sjukehuset, i kombinasjon 
med oppgradering av sjukehuset. Det er planlagt med 100 nye sengeplassar. Til saman utgjer dette 
investeringar for 300 mill kr.  
 
Sokndal kommune (LHL) 
Det blei gjennomført eit forprosjekt i 2004 i samarbeid med LHL der ein så for seg 60-80 plassar. I 
kommuneplan for Sokndal kommune 2007-2018 heter det under satsingsområde for næringsutvikling: 
 

”Etablering av rehabiliteringssenter 
 Fortsatt ha fokus på etablering av et rehabiliteringssenter i Sokndal i samarbeid med LHL eller 

andre. Dersom det oppstår muligheter for en slik etablering må det avsettes en attraktiv tomt til 
formålet.” 
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Sævarhagen rehabiliteringssenter, Stord kommune 
I perioden 1995-2001 gjennomførte Stord kommune omfattande planlegging og prosjektering. Regional 
helseplan for 2001-2004, utarbeidd av Regionalt helseutvalg, la til grunn at Sævarhagen blir prioritert 
som det andre helsesportssenteret i regionen, etter Hauglandsenteret. Hordaland fylkeskommune støtta 
vidare utgreiing av prosjektet i 2005. Det er utarbeidd eit alternativ med 40 og eit med 60 senger. 
Forprosjektrapporten frå mars 2006, som blei utarbeidd på oppdrag frå Stord kommune, konkluderer 
med at ein føresetnad for å realisere planane er ”ein tilfredsstillande avtale med Helse Vest”.  
 
Rehabiliteringssenter i Skånevik 
Planane har sitt utspring i Frihamnsenteret i Skånevik i Etne kommune som i dag blir drevet av psykiater 
med driftstilskot frå Helse Vest. Det er planar om å etablere eit aksjeselskap og knytte seg opp mot ein 
landsomfattande organisasjon. Planane omfattar inntil 30 plassar. 
 
Bjørnungen miljøsenter (Sirdal kommune) 
Bjørnungen miljøsenter er eit privat initiativ som tidlegare arbeidde for etablering i Kvam Herad. I juni 
2006 vedtok Kvam Herad å ikkje inngå intensjonsavtale med senteret. I 2006 skifta senteret 
samarbeidspartnar til Sirdal kommune. Byggjeplanane er tekne inn i arealdelen av kommuneplanen til 
Sirdal for 2007-2018. Senteret ønskjer primært å rette tilbodet sitt inn mot brukarar frå Helseregion 
Vest, sjølv om kommunen ligg utanfor regionsgrensa. 
 
Vikedal Ressurssenter 
Vikedal Ressurssenter ligg i Vindafjord kommune, og har tidlegare vore brukt av Stiftelsen Karmsund 
ABR-senter til langtidsbehandling av rusmisbrukarar. Helse Vest RHF kjøpte da åtte plassar gjennom 
Karmsund ABR. Desse plassane er nå flytta. Tidlegare Vikedal Ressurssenter har i 2008 teke kontakt 
med Helse Vest med planar om etablering av rehabiliteringssenter for andre pasientgrupper. 
 
Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AL 
Privat institusjon, eigd 80 prosent at Nasjonalforeningen for folkehelsen. Har avtale med Helse Sør-Aust, 
og ligg i Vest-Agder, tett ved grensa til Rogaland. 20-25 prosent av pasientane kjem frå Helseregion 
Vest, dei fleste frå Rogaland, og institusjonen har ved fleire høve tilbydt tenester til Helse Vest. Helse 
Vest har i anbodskonkurransane stilt krav om at tenestene skal leverast i regionen. Så lenge ressursane 
er skeivt fordelt, kan pasientar bruke institusjonane på tvers av regionsgrenser utan gjestepasient-
oppgjer (jf. oppdragsdokumentet frå HOD). Dersom ressursane blir meir likt fordelt mellom regionane, 
vil desse prinsippa måtte revurderast. Andre regionar har i anbodskonkurransane krav om levering i 
”umiddelbar nærhet til regionen”. 
 
Tilsvarande problemstilling vil gjelde andre private institusjonar som ligg nært regionsgrensa, til dømes 
Muritunet som har avtale med Helse Midt-Noreg. 
 
Firda fysikalsk-medisinsk senter 
Firda fysikalsk-medisinsk senter (FFMS) på Sandane i Sogn og Fjordane har tilskot frå Gloppen 
kommune, og driv rehabilitering for nakkeskadde. Pasientar frå heile landet kjem for diagnostisering og 
rehabilitering etter både akutte traume mot nakke/hovud og for kroniske tilstandar etter tidlegare 
skader.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tok i november 2005 initiativ overfor Sosial- og 
helsedirektoratet (SHdir) for å få vurdert rehabiliteringsprogrammet for nakkeskadde ved FFMS. 
Bakgrunnen var at foreløpige resultat av FFMS sitt arbeidd hadde vist svært positive resultat. I februar 
2006 blei det etablert eit kvalitetsvurderingsprosjekt med mandat frå HOD. UNIFOB AS (forskingsselskap 
knytt til Universitetet i Bergen) fekk ansvaret for å gjennomføre prosjektet.  
 
Andre aktørar 
I tillegg har følgjande aktørar vist interesse i samband med anbodskonkurranse: Austevoll kommune, 
Evjeklinikkene i samarbeid med Fitjar kommune, Aleris Omsorg, Privatsykehuset Haugesund, 
Solaklinikken, Bergen Spine Center. Dessutan er det ytterlegare seks aktørar som var aktive i samband 
med anbodskonkurransen i 2005. 
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Forslag til vedtak: 
 
 Styret tek saka til orientering. 
 Aktiviteten innanfor rehabilitering, inkludert dei private institusjonane, blir i 2008 på same nivå som i 

2007. 
 Innrettinga på vidareutviklinga av rehabiliteringsfeltet vil byggje på forslaga i saka. 
 Dersom regionen blir tilført ressursar i ein ny inntektsfordelingsmodell, vil det ved etablering av 

eventuelle nye rehabiliteringstilbod i første rekkje rettast merksemd mot utvikling av tilbod i 
helseføretaka. Kjøp av tenester hos private aktørar skal supplere tilbodet i helseføretaka. 

 Storleiken på midlane som ein forventar overført vil ha innverknad på balansen mellom utvikling av 
tilbod i helseføretaka kontra kjøp av tenester hos private. 

 Detaljar, inkludert prioritering av og mellom tilbod, vil ein kome tilbake til når dei endelege resultata 
av inntektsfordelingsutvalet ligg føre. 
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