STYRESAK

GÅR TIL:
FØRETAK:
DATO:
SAKSHANDSAMAR:
SAKA GJELD:

Styremedlemmer
Helse Vest RHF
24.10.2017
Ivar Eriksen
Nasjonal forsikringsstrategi

ARKIVSAK:
STYRESAK:

2017/1067
107/17

STYREMØTE:

10.11. 2017

Saka er felles for alle 4 regionar, og er difor ikkje skriven på nynorsk.
FORSLAG TIL VEDTAK
1. Styret slutter seg til at utarbeidet nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for
arbeidet med forsikringsordninger i Helse Vest RHF med tilhørende helseforetak og de
felles eide selskapene Helse Vest RHF er medeier i.
2. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi
inngår i Helse Vests konsernbestemmelser.

Oppsummering
For å oppnå størst mulig effekt av en nasjonal utlysning innenfor skade- og
personalforsikringer, er det utarbeidet et forslag til forsikringsstrategi med sikte på å oppnå så
like dekninger som mulig mellom helseregionene.
Styret inviteres med dette til å slutte seg til en felles forsikringsstrategi (vedlegg 1) for
spesialist-helsetjenesten i Norge. Tilsvarende styresak blir behandlet for alle de fire regionale
helseforetakene.
Fakta
De fire regionale helseforetakene ga i 2013 (via oppdragsdokumentet) HINAS oppdraget med å
iverksette et prosjekt som hadde til formål å etablere felles avtale (nasjonal anskaffelse) for
forsikringsmeglertjenester for de fire helseregionene.
Etter gjennomført nasjonal anskaffelse av forsikringsmeglertjenester, ble firma Waco tildelt
kontrakt som ny megler innenfor skade- og personalforsikringer for alle de fire helseregioner
gjeldende fra 1. juni 2016.

Hovedbegrunnelsen for at det ble etablert en nasjonal forsikringsmeglerkontrakt var at det i
forlengelsen av anbudet skal utlyses felles anskaffelse av dekninger innenfor skade- og
personalforsikringer (forsikringsavtaler), og hvor en slik felles utlysning er betinget av at det er
en felles megler for alle fire helseregioner.
Gjennom nasjonale anskaffelser blir helseregionene en kunde av stor betydning for
leverandørene, som derigjennom setter oss i posisjon til å stille krav i forhold til produktene,
leveransene og ikke minst pris.

For å oppnå størst mulig effekt av en nasjonal utlysning innenfor skade- og
personalforsikringer, er det utarbeidet et forslag til forsikringsstrategi (vedlegg 1) med sikte på
å oppnå så like dekninger som mulig mellom helseregionene. Hovedbildet er at veldig mange
forsikringsdekninger er sammenfallende, riktig nok med noe varierende valg for egenandeler.
Parallelt med arbeidet med forsikringsstrategien er det gjennomført egen prosess for
anskaffelse av nye forsikringsavtaler. Styret vil bli orientert om anskaffelse av nye
forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikring i egen sak.
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Kommentarer
Om prosessen
Nasjonal styringsgruppe ble oppnevnt av økonomidirektørene i helseregionene i oktober
2016. Styringsgruppen har utnevnt en prosjektgruppe som har stått for utarbeidelse av
utkastet til forsikringsstrategi.

Resultatet av arbeidet er lagt fram for og behandlet av de administrerende direktørene i RHFene i møte den 22. mai 2017.
De administrerende direktørene ga sin tilslutning til strategien og har lagt opp til at den
legges fram til beslutning i hvert av de regionale styrene. Det tilligger den enkelte region å
sikre at strategien blir forankret i den enkelte region.
Utkast til forsikringsstrategi har vært ute på høring i relevante miljøer i foretakene.
Høringsinnspill er innarbeidet i det foreliggende forslag til strategi.

Saken vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsenverneombud i Helse Vest før
behandlingen av saken i styremøtet.

Omdømme
Spesialisthelsetjenesten spiller en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen
gjennom sin virksomhet.
Samordning av forsikringsordninger, spesielt på personalområdet, vil bidra til like
arbeidsforhold for alle våre medarbeidere når prinsippene i forsikringsstrategien om lik
erstatning for lik skade legges til grunn så langt det er mulig.
Forsikringer som er avtalefestet søkes harmonisert over tid.

Felles forsikringsordninger gjør at arbeidet med forebyggende arbeid for å unngå skader får
et felles nasjonalt fokus.
Konklusjon
Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til at forslag til forsikringsstrategi
legges til grunn for arbeidet i Helse Vest RHF, og at strategien inngår i foretaksgruppens
konsernbestemmelser.
Vedlegg: Utkast til Nasjonal Forsikringsstrategi datert 05.09. 2017
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