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1.0 Innledning
1.1. Informasjon
Kravspesifikasjonen definerer hvilke områder det skal inngås rammeavtale på og hvilke krav
oppdragsgiver stiller til den tjenesten som skal leveres.
Helse Sør-Øst RHF ber tilbyder om å fylle ut skjemaet nedenfor. Besvarelsen av hvert krav
bør være så kort og konsist som mulig, men det skal vises til vedlegg der dette er
nødvendig. Det må imidlertid fremkomme tydelig i kolonnen ”Tilbyders besvarelse” hvor
ytterligere informasjon er plassert i tilbudet, slik at oppdragsgiver kan finne relevant
dokumentasjon.
For at oppdragsgiver skal kunne gjøre en objektiv vurdering av tilbudene må tilbyderne gi
uttømmende informasjon/dokumentasjon i tilknytning til krav i kravspesifikasjonen.
Manglende informasjon kan medføre avvising.
De krav og forhold som beskrives her og tilbyders besvarelse, vil være bindende og inngå i
rammeavtalen som spesielle kontraktsvilkår.

2.0 Formål og omfang
2.1. Formål
Bakgrunn:

De regionale helseforetak ble i lov av 20.6.2014 om rituell omskjæring av gutter pålagt å
ha et tilbud om rituell omskjæring av gutter i helseregionen. Tjenesten kan ytes gjennom
egne helseforetak eller gjennom avtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester.
Helse Sør-Øst RHF ønsker å inngå avtale med en privat leverandør som kan utføre rituell
omskjæring av guttebarn i regionen.
Etterspørsel:
Det forventes at det ved kontraktsinngåelse vil være behov for om lag 500-1000 inngrep per
år. Tallet er basert på gjennomførte inngrep og ventelister på nåværende tidspunkt og er kun
ment som indikasjon for tilbydere. Det medfører derimot ingen forpliktelse for Oppdragsgiver
i forhold til det faktiske antallet inngrep som vil bli utført i kontraktsperioden.

2.2. Følgende tjenester ønskes
Helse Sør-Øst RHF ønsker å inngå avtaler om rituell omskjæring av guttebarn med private
leverandører. Inngrepet skal skje som dagkirurgi og guttene skal være i alderen mellom 0
og 3 måneder.

2.3. Føringer for leveransen

Det skal ikke skje en rettighetsvurdering og pasient og brukerettighetsloven kapittel 2
kommer ikke til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2).
Normal pasientflyt vil være ved henvisning fra barselavdeling. Det skal da gjøres en ordinær
henvisning der nødvendige medisinske opplysninger inngår. Det kan også mottas direkte
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henvendelse fra pasientens foresatte. I dette tilfelle forutsettes det at leverandør selv
innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp.
For inngrep omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter skal det kreves egenbetaling.
Egenbetaling skal kreves uavhengig av om inngrepet foretas av helseforetaket eller av
spesialist i sykehus med avtale med det regionale helseforetaket om å utføre inngrepet på
vegne av helseforetaket, jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 5-5, (2).
Egenbetalingen er for tiden satt til kr 4000,-. Leverandøren er selv ansvarlig for å kreve
egenbetaling fra pasient.

3.0 Beskrivelse av kravene i kravspesifikasjonen
3.1. Informasjon
Kravspesifikasjonen legger til grunn at leverandøren følger bestemmelser gitt i lov (herunder
Lov av 20. juni 2014 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter), forskrift og nasjonale faglige
retningslinjer gitt på området.
Alle krav er obligatoriske minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å oppfylle
oppdragsgivers kravspesifikasjon. Kravene er satt for å sikre høy kvalitet på den tjenesten
som skal gjennomføres under avtalen. Manglende oppfyllelse av disse minstekrav innebærer
vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen, som leder til at tilbudet blir avvist, jf. forskrift om
offentlige anskaffelser § 11-11 (1) bokstav e.

4.0 Krav til ytelsen
4.1.

Krav til pasientinformasjon og samtykke

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.1.1

Informasjon skal gis i samsvar
med helsepersonelloven § 10.
Opplysning om den
informasjon som er gitt, skal
nedtegnes i journal som nevnt
i helsepersonelloven § 39.
Rituell omskjæring av gutter
under 18 år kan bare utføres
etter samtykke fra den eller de
som har foreldreansvaret for
gutten.
Informasjon skal gis på et
språk som pasientens
foresatte forstår. Ved behov
skal det brukes tolk. System
for tolketjenester skal følge de
anbefalingene som fremgår av
Helsedirektoratets veileder om

4.1.2

4.1.3

Oppfylt
J/N

Tilbyders besvarelse:
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kommunikasjon via tolk, IS1924. Evt. kostnader som
oppstår ved bruk av eksterne
tolketjenester dekkes av
leverandøren.

4.2.

Krav til arbeidsprosedyrer, kompetanse og erfaring

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.2.1

Rituell omskjæring av gutter
skal utføres av lege.
Spesialistene som skal
utføre operasjoner må
dokumentere sin autorisasjon
som godkjent spesialist innen
et av følgende alternativ:
urologi, barnekirurgi, generell
kirurgi eller plastikkirurgi.
Punktet skal dokumenteres
med fremleggelse av
autorisasjon, jf.
helsepersonelloven § 48 og
godkjenning/autorisasjon
som spesialist.
Pasienten skal være frisk etter
fødsel. Dersom foresatte
henvender seg direkte (uten
henvisning fra sykehus), skal
leverandøren selv innhente
nødvendig medisinsk
informasjon om pasienten.
Inngrepet skal foretas iht.
gjeldende faglige retningslinjer.
Tilbyder skal ha erfaring med
inngrepet. Dette dokumenteres
med en oversikt over utførte
inngrep ila. de siste 3 år.

4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.3.

Krav til smertelindring

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.3.1

Smertelindring skal gis i form
av en kombinasjon av
overflateanestesi og lokal
anestesi (penisblokkade).
Anestesi skal gis av
behandlende lege.

4.3.2

Oppfylt
J/N

Tilbyders besvarelse:

Oppfylt
J/N

Tilbyders besvarelse:
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4.4.

Krav til oppfølging/ kontroll

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.4.1

Tilbyder skal beskrive hvordan
oppfølging av pasient ivaretas
før, under og etter gjennomført
inngrep, og hvis det oppstår
komplikasjoner som f.eks.
smerter og/eller blødninger.
Leverandør skal ta hånd om
pasientene til de kan reise
hjem uten risiko. Postoperative
komplikasjoner skal håndteres
av leverandøren i den grad det
er faglig forsvarlig og
innlegging i større sykehus
ikke er nødvendig.
Hvis det oppstår akutte
komplikasjoner, eller
situasjoner som krever et mer
omfattende tilbud enn det
leverandøren kan gi, skal
pasienten henvises til offentlig
sykehus i pasientens
hjemstedsregion eller et annet
offentlig sykehus.
Tilbyder skal til enhver tid
være tilgjengelig for å følge
opp pasienter hvis det oppstår
komplikasjoner.
Tilbyder skal innen tre dager
etter operasjon, følge opp
pasienten med en
telefonsamtale til foresatte og,
hvis nødvendig, med en
kontrolltime.

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5.

Tilbyders besvarelse:

Krav til internkontroll og rapportering

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.5.1

Tilbyder skal være tilknyttet
Norsk Helsenett, eller fra
avtaleoppstart ha slik
tilknytning.
Tilbyder skal ha programvare
som tilfredsstiller rapportering
av pasientdata til NPR, samt
for rapportering av aktivitets-

4.5.2

Oppfylt
J/N

Oppfylt
J/N

Tilbyders besvarelse:
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4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.6.

og henvisningsdata som følger
av avtalen med Helse Sør-Øst.
Tilbyder skal sende rapport til
NPR over pasienter som er
behandlet på vegne
av Helse Sør-Øst.
Tilbyder skal ha et forsvarlig
system for håndtering av
klager fra pasienter eller
pårørende og eventuelle
tilsynssaker for det aktuelle
fagområdet.
Tilbyder skal redegjøre for
eventuelle slike saker siste to
år, samt gi en kort beskrivelse
av håndteringen av disse.
Ventetider skal rapporteres til
Informasjonstjenesten Velg
Behandlingssted en gang per
måned, eller oftere ved
endringer.
Krav til tilgjengelighet

Pkt.

Beskrivelse av krav:

4.6.1

Leverandøren skal levere
tjenestene innenfor
helseregionen Sør-Øst.

Oppfylt
J/N

Tilbyders besvarelse:
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