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1. Innledning 

 Bergensklinikkene har i oppfølgingsmøter orientert om planer for pågående 

omstillingsarbeid.  

 

 I august i år varslet Bergensklinikkene Helse Vest RHF om at de hadde grunn til å tro 

at Bergensklinikkene over tid har rapportert feil aktivitetstall til Helse Vest RHF. 

Feilen innebærer at det er registrert høyere aktivitet enn hva reell aktivitet/belegg 

har vært.  

 

 Bergensklinikkene har valgt å benytte ekstern bistand (Ernst & Young) til bl.a. å 

undersøke mistanken om for høy aktivitetsrapportering. Gjennomgangen har vært 

mer arbeidskrevende enn først antatt, og Helse Vest har foreløpig ikke mottatt 

rapporten. 

 

 I ettertid av at det ble avdekket mistanke om feilrapportering har det oppstått 

interne utfordringer i Bergensklinikkene, herunder er to ledere blitt suspendert. 

Helse Vest har lagt til grunn at dette er et internt anliggende, og Helse Vest har ikke 

etterspurt utfyllende opplysninger knyttet til den del av saken. 
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 Bergensklinikkene har opplyst til oss at det er flere forhold med tidligere drift og 

forvaltning av virksomheten som nåværende ledelse stiller seg svært spørrende til, 

herunder økonomiforvaltning. Det er videre vist til at det foreligger et stort etterslep 

på vedlikehold av bygningsmassen. 

 

2. Helse Vest RHFs oppfølging 

 I møte med ledelsen i Bergensklinikkene den 27. september 2018 ble det orientert 

mer detaljert om status, hvordan det ble arbeidet med saken og om den uro som er i 

organisasjonen. Det ble i tillegg gjennomført et oppfølgende telefonmøte den 17. 

oktober. 

 

 Bergensklinikkene har i møtene orientert om at situasjonen er verre enn først antatt. 

Det er særlig vist til forhold knyttet til administrasjon, styring og økonomiforvaltning. 

 

 Bergensklinikkene har videre orientert om at de har måttet ta noen veivalg for at 

virksomheten skulle kunne overleve og drive videre. 

 

 Noen av tiltakene er knyttet til omorganisering av driften, herunder nedbemanning. 

Videre er det orientert om at de vurderer å selge eiendommer og videreføre driften i 

leide lokaler. Bergensklinikkene har også vært tydelige på at de er avhengig av å bli 

enig med Helse Vest RHF om å kunne foreta endringer av avtalens innhold – 

endringer knyttet til tjenestetilbudet i avtalen. 

 

 I møte 17. oktober ble det også orientert om at deres bankforbindelse (DnB) hadde 

satt visse vilkår for å kunne innvilge kassekreditt. Et av vilkårene er knyttet til avtalen 

Bergensklinikkene har med Helse Vest, og det er lagt til grunn fra banken sin side at 

Helse Vest benytter den avtalte opsjon for forlengelse av avtalen.  

 

3. Endring av avtalens innhold 

 Innenfor eksisterende økonomiske ramme ønsket Bergensklinikkene følgende: 

1. Døgnbehandlingsplasser for unge gjøres om til døgnbehandling for voksne. 

2. Dagplassene blir «omgjort» til polikliniske tjenester 

 

 Disse forslagene til endringer er presentert for oss i møte. Helse Vest sin holdning til 

slike forespørsler, som er en del av avtaleoppfølgningen med alle leverandører, er at 

de vurderes ut fra vårt «sørge for ansvar». I tillegg vurderer vi slike forespørsler om 

endring av avtalen opp mot anskaffelsesregelverket og avtalen slik den lyder. 

 

a)  «Sørge for ansvaret» 

 I vår vurdering har vi lagt vekt på at det gjennom de siste årene har vært en 

nedgang i innsøking blant unge. Dette er både en nasjonal trend og en trend i 
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Helse Vest. Alle døgnbehandlingstilbudene for unge i Helse Vest, 

Ungdomsenheten på Karmøy (Helse Fonna HF), Veksthuset (Helse Stavanger HF), 

Crux Verksgata, Crux Kalfaret og Bergensklinikkene sin ungdomsenhet har sett en 

lavere innsøking i 2017 og 2018 enn tidligere år.  

 

 Helse Vest har også avtale med Crux om behandlingsplasser for ungdom, både 

Crux Kalfaret og Crux Verksgata. I dialog med Crux har vi blitt enige om at Crux 

kan justere på aldersgrensen og ta imot eldre pasienter enn inntil 25 år, som var 

den opprinnelige avtalen.  

 

 Videre har vi lagt vekt på at ved å endre på avtalens innhold - omgjøre 10 

døgnplasser for unge til døgnplasser for voksne - så er det grunn til å tro at 

behandlingstilbudet til unge blir ivaretatt av de andre leverandørene med avtale 

med Helse Vest, i tillegg til offentlige tilbud i HF-regi. Sett i lys av at det har vært 

flere «ledige» døgnplasser til ungdom, innebærer også tiltaket at det er bedre 

grunnlag for de andre leverandørene til å få fulgt opp sine plasser. Samtidig har vi 

overfor Bergensklinikken understreket at på tross av endringen skal de også 

kunne gi tilbud til unge som søker seg til klinikken. Omdefinering av «plasser til 

unge» til «plasser for voksne», innebærer med andre ord at Bergensklinikkene 

også skal ta i mot yngre pasienter som ønsker seg dit. 

 

 Bergensklinikken skal tilpasse behandlingstilbudet sitt slik at både yngre og 

voksne pasienter får individuelt tilpasset behandling i henhold til behov.  

 

 Dagtilbudet – her viser det seg at aktiviteten er mye lavere enn det virksomheten 

har tidligere rapportert inn. I og med at aktiviteten i realiteten er lav valgte vi å 

kunne i imøtekomme Bergensklinikken og gjøre om denne dagaktiviteten til 

polikliniske tjenester. 

 

b) Spillerommet innenfor regelverket for offentlig anskaffelse 

 Utgangspunktet er at det er avtalefrihet i Norge, og i prinsippet kan vi derfor 

gjøre justeringer og endringer i løpet av avtaleperioden. Imidlertid legger 

anskaffelsesregelverket noen begrensninger. Bergensklinikkene fikk 

gjennomgående høy poengsum på at de har et bredt tilbud både innenfor voksne 

og unge. 

 

 Vi har tatt inn i konkurransedokumentene, herunder i avtalen, at det kan skje 

justeringer innenfor avtaleperioden hos den enkelte avtalepart. Imidlertid har vi 

sett på om de tilpasninger som Bergensklinikkene ønsket ville kunne påvirke den 

opprinnelige fordelingen av avtalevolumet mellom de konkurrerende 

virksomhetene.  
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 Etter en konkret vurdering har vi konkludert med at de foreslåtte endringene av 

avtalens innhold av tjenestetilbud kunne gjennomføres innenfor 

anskaffelsesregelverkets rammer.  

 

 

4. Forlengelse av avtalen 

Et av vilkårene Bergensklinikkenes bankforbindelse satt for å innvilge kassakreditt var at 

de fikk forlenge avtalen med Helse Vest RHF ut 2022. 

I utgangspunktet hadde vi lagt opp til å gjøre vurderingen av om vi skulle benytte 

opsjonen i 2019. Alle våre avtaler innenfor TSB har utløpsdato 31.12. 2020, men med 

mulighet for forlengelse ut 2022. Dersom vi ikke ville benytte opsjonen, måtte vi ha 

startet opp arbeidet med ny konkurranse i 2019.  

Det framstår som rimelig åpenbart at det kunne få store konsekvenser for 

Bergensklinikkene dersom vi ikke utløste opsjonen. Dette ville igjen kunne få 

konsekvenser for hvordan vi skulle ha løst vårt «sørge for ansvar». Bergensklinikkene er 

vår største private leverandør innenfor TSB og en avvikling av virksomheten ville ha blitt 

krevende. En slik situasjon ville nok også få ikke ubetydelig politisk oppmerksomhet. 

Ved vurderingen av om vi skulle forlenge avtalen, har vi valgt å gjøre det som en 

totalvurdering for hele TSB feltet. I denne sammenheng har vi lagt til grunn at behovet 

for kjøp av denne type tjenester ikke er vesentlig endret sammenlignet med tidspunkt 

for den opprinnelige konkurransen. Videre viser vi til dialog vi har med helseforetakene 

knyttet til planlegging av en fremtidig anskaffelse sett opp mot den totale 

dimensjoneringen av tilbudet innenfor TSB i regionen. Vi har lagt til grunn at vi trenger 

tiden fremover til å forberede en ny anskaffelse av tjenester innenfor TSB, og at vi 

trenger mer tid enn bare ut 2020. 

Resultatet av vurderingene er at vi har forlenget eksisterende avtaler med alle private 

leverandører innenfor TSB.  

5. Avslutningsvis 

Bergensklinikkene har gjennom hele høsten, både muntlig i møter, men også gjennom 

skriftlige tilbakemeldinger, bekreftet overfor Helse Vest RHF at den kliniske aktiviteten er 

inntakt, og at pasientbehandlingen er faglig forsvarlig, og at pasientene blir godt 

ivaretatt. De bekrefter også at de opprettholder aktiviteten på alle tjenestene. 




