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1.

Hva saken gjelder

De private er en viktig og verdifull helsetjenesteleverandør i regionen og bidrar til å fylle vårt
sørge for ansvar, og samarbeidet med de private er viktig for Helse Sør-Øst RHF.
Helse Sør-Øst RHF har både en bestillerolle og en eierrolle. Bestillerrollen utøves gjennom
samlede behovsvurderinger og hvordan det samlede behov for spesialisthelsetjenester best kan
dekkes gjennom bruk av egne helseforetak, kjøp fra private aktører og bruk av avtalespesialister.
Eierrollen utøves gjennom styring av egne helseforetak. Bestilling av helsetjenester fra private
gjøres av det regionale helseforetaket.
Denne saken omhandler strategier for bestilling av helsetjenester fra private aktører og
avtalespesialister, og er en utdyping av Plan for strategisk utvikling 2013 – 2020..

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Helse Sør-Øst vil sikre størst mulig helsegevinst med de ressurser som er til rådighet, ut fra
perspektivet; en befolkning – en sykelighet – en ressursmengde. Det betyr at vi må finne balansen
av tilbud fra private og offentlige helsetjenester som gir det tjenestetilbudet regionen har behov
for. For å klare dette er det viktig å få til et tettere samarbeid mellom helseforetakene og de
private leverandørene og avtalespesialistene. Dette er i tråd med sak 108-2008 der det fremheves
behovet for et tett samarbeid, og i tråd med strategisk plan 2013 – 2020.
Samarbeidet må være i tråd med de politiske rammene og i pakt med lover og forskrifter. Dette
innebærer blant annet at avtalene skal inngås av Helse Sør-Øst RHF og at den enkelte leverandør
har et selvstendig juridisk og faglig ansvar for sine behandlingstilbud/tjenester.
Hvordan vi skal få til et tettere samarbeid vil variere sykehusområdene imellom. Det vil også
variere mellom de ulike fagområdene og ut i fra om den private leverandøren er en ikke ideell
leverandør eller en ideell organisasjon.
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i geografi når det er snakk om å få til et tettere samarbeid
mellom helseforetak og private leverandører. Men det må også tas andre hensyn da enkelte
private tilbud er konsentrert i en begrenset del av regionen. Noen behandlingstilbud er også svært
spesialiserte og vanskelig å skulle legge til kun et sykehusområde.
Helse Sør-Øst RHF ønsker å starte arbeidet med integrering innenfor tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. Det vil i 2013 bli etablert piloter der vi kan se på ulike måter å bidra til å styrke
samarbeidet mellom de private institusjonene og helseforetakene. Erfaringer fra disse vil være
viktig når vi skal involvere hele fagområdet TSB og også når vi skal sikre tilsvarende samarbeid
innenfor rehabilitering og psykisk helsevern.
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3.

Administrerende direktørs anbefaling

Det er tidligere besluttet at private aktører skal inngå i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor
sine respektive sykehusområder. Dette krever en tettere integrering mellom private leverandører
og helseforetakene bl.a. gjennom et tettere faglig og strategisk samarbeid. Eksempler på slike
tiltak kan være at de private avtalepartene deltar i utarbeidelsen av områdeplaner som skal
beskrive ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetakene og den private avtaleparten.
Behovet for faglig samarbeid både i form av samhandling om pasientflyt og i form av faglig
utvikling er antatt størst innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og
rehabilitering.
Tilbud fra private leverandører skal benyttes slik at det samlede tilbudet i regionen dekker
befolkningens behov med optimal ressursutnyttelse.
Som en del av helheten må det også etableres et tettere samarbeid mellom avtalespesialister og
helseforetak.
Videre må vi sikre de ideelle organisasjonene forutsigbarhet gjennom etablering av løpende
avtaler. Dette ble gjort innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved inngåelse av nye
avtaler sommeren 2012. Dette vil også bli lagt til grunn innenfor psykisk helsevern og
rehabilitering når nye avtaler skal inngås fra 01.01.15.

Trykte vedlegg:
 Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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