VEDLEGG 5.1 TIL
AVTALE OM
SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER
SAKSNR.: 13/00803
mellom

Helse Sør-Øst RHF
(Oppdragsgiver)
og

_______________
(Samarbeidspartneren)

Dette vedlegget inngår som en del av Vedlegg 5, men betegnes som Vedlegg 5.1 da det som følge av
lovendringer om innføring av fritt rehabiliteringsvalg må gjøres nye endringer i avtalens punkt 8.5.2
(tidligere punkt 8.5.3). Lovendringene trer i kraft 1.7.2017. Den nye teksten i avtalens punkt 8.5.2 i
Vedlegg 5.1 skal i sin helhet erstatte teksten i avtalens punkt 8.5.2 i Vedlegg 5.

1 BAKGRUNN
Samarbeidspartnerens tjenestetilbud har ikke vært omfattet av retten til fritt behandlingsvalg.
Fra 1. juli 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i fritt behandlingsvalg (pasientog brukerrettighetsloven § 2-4). Endringen medfører at ordlyden i Avtalens bestemmelser må
endres.
Det vises til følgende endringslov:
 Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt
behandlingsvalg) av 17.06.2016 nr. 48. Endringsloven opphever unntaket i retten til fritt
behandlingsvalg for private rehabiliteringsinstitusjoner.
Det følger av Avtalens punkt 4 at eventuelle endringsavtaler skal gjøres som vedlegg (vedlegg 5).
Det er behov for å endre bestemmelser i Avtalens punkt 8.5.2 (tidligere punkt 8.5.3) Pasienter
som henvises fra andre helseregioner.
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2 ENDRINGER
Ordlyd i avtalens punkt 8.5.2 (tidligere punkt 8.5.3) skal i sin helhet endres til:

8.5.2 Rett til fritt valg av behandlingssted
Samarbeidspartnerens tjenestetilbud er omfattet av pasientens rett til fritt valg av
behandlingssted, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4.
Samarbeidspartneren skal sikre at ventetider for aktuelle delytelser rapporteres og legges inn i
Helsetjenestekatalogen via Norsk Helsenett 1 gang per måned, eller oftere ved endringer.
Tilbyder skal informere om rettigheten til å velge behandlingssted i innkallingsbrev som sendes
pasienten.
Pasienter fra hele landet behandles under ytelsesavtalens totale volum.
Pasienter fra andre helseregioner skal ikke settes på venteliste dersom dette medfører fare for
fristbrudd for konkrete pasienter fra Helse Sør-Øst.
(For områder (delytelser) hvor hhv. Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF
har inngått egne avtaler (tilleggsavtaler), vil tilsvarende vilkår (herunder pris), krav og kriterier
som for Avtalen mellom Helse Sør-Øst RHF og den enkelte Samarbeidspartner være
gjeldende.)
Vedlegget til Avtalen undertegnes i to originaleksemplar, hvorav hver part beholder ett
eksemplar.

For og på vegne av
Helse Sør-Øst RHF

For og på vegne av
Navn på Samarbeidspartneren

Sted, dato:

Sted, dato:

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Signatur

Signatur

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Geir Bøhler
konstituert fagdirektør

Navn med blokkbokstaver
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