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Sak 26 - 2018 – Orientering om arbeidet med nødvendige avtaler
mellom berørte helseforetak

Forslag til vedtak:
 Styringsgruppen tar saken til orientering

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.
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1. Bakgrunn
Overføringen av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde krever
detaljerte avtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus
HF. Innen det prehospitale området vil det også være behov for overføringsavtale
mellom Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF.
Arbeidet med avtalene vil ta utgangspunkt i tidligere avtaler og erfaringer fra lignende
prosjekter. Erfaringer fra blant annet overføringen av ansvaret for
spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby, samt avtaler om kjøp av plasser
innen psykisk helsevern mellom Akershus universitetssykehus HF og Oslo
universitetssykehus HF vil bli benyttet som grunnlagsdokumenter for arbeidet. Videre
inneholder også avtalen for virksomhetsoverdragelsen tilknyttet felles akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral for Østfold og Oslo og Akershus elementer som kan bli
benyttet i dette arbeidet.
Prosjektsekretariatet har planlagt igangsettelse av en arbeidsgruppe som får i oppgave
å utforme utkast til avtalene. Arbeidsgruppen vil legge vekt på å sikre god forståelse
og forankring av avtalene i de berørte HFene. Kompetanse fra både de berørte
helseforetak og det regionale helseforetaket vil bli trukket inn i de ulike områdene
som berøres av avtalene.

2. Avtaleomfang
I sak 22/18 drøftes tidspunkt for virksomhetsoverføring. Det er her argumentert for 1.
februar 2019 som en felles dato for både virksomhetsoverføringen og dato for
endringer i applikasjonssystemer. En felles overføringsdato gjør at det ikke er behov
for å inngå til dels kompliserte avtaler for å regulere en overgangsfase mellom de tre
berørte helseforetakene.
Omfang og innhold av avtalene er p.t. ikke detaljert utredet men det kan trekkes frem
at følgende områder er egnet for avtaleregulering;









Håndtering av selve virksomhetsoverdragelsen
Økonomiske forhold som krever regulering, (eks. pensjonsoverføring,
håndtering av enkelte balanseposter)
Overføring av pasientansvar, så som regulering av ansvar for
kontroller, ventelistehåndtering og håndtering av «halepasienter». Både
praktiske og økonomiske forhold krever regulering innen disse
områdene
Medisinske områder/spesialiteter der det kreves spesiell samhandling
med andre helseforetak
Fremtidig kjøp av behandlingskapasitet mellom foretakene innen både
psykisk helsevern og somatikk. (Volum og betalingsforhold reguleres)
Opplæringsbehov i overgangsfasen
Samhandlingsavtaler opp mot primærhelsetjenesten
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Forhold innen utdanning og forskning
Prinsipper relatert til informasjonsansvar

I en innledende fase av avtalearbeidet vil det prioriteres å legge til rette for gode og
stabile forutsetninger for de medisinske spesialitetene som krever samarbeid på tvers
av helseforetakene.

3 Status for arbeidet
Arbeidet med avtaleutformingen organiseres og starter opp primo mai. Det legges opp
til at hovedtyngden av arbeidet gjennomføres før sommeren. Arbeidet med
avtaleutkastene planlegges å være sluttført i løpet av august. De områdene som krever
snarlig avtaleavklaring vil bli prioritert.
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