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SAK NR 012-2018 

NASJONAL FORSIKRINGSSTRATEGI FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for det videre arbeid med 
forsikringsordninger innenfor helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst og at strategien også 
gjøres gjeldende overfor de felles regionalt eide selskapene som Helse Sør-Øst RHF er 
medeier i. 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 25. januar 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
De fire regionale helseforetakene ga i 2013 (den gang HINAS) Sykehusinnkjøp HF oppdraget 
med å iverksette et prosjekt som hadde til formål å etablere felles avtale (nasjonal anskaffelse) for 
forsikringsmeglertjenester for de fire helseregionene.  
 
Hovedbegrunnelsen for at det ble etablert en nasjonal forsikringsmeglerkontrakt, var at det i 
forlengelsen av forsikringsmegleranbudet skulle utlyses felles anskaffelse av forsikringsdekninger 
innenfor skade- og personalforsikringer (forsikringsavtaler). 
 
I forbindelse med fremtidige anskaffelser av nasjonale forsikringsavtaler, vil det være 
hensiktsmessig at alle helseregionene er enige om en mest mulig lik overordnet forsikringsstrategi 
som gir føringer for hva slags forsikringsavtaler som det skal innhentes tilbud på. Det er derfor 
utarbeidet et forslag til nasjonal forsikringsstrategi (vedlagt), med sikte på å oppnå så like dekninger 
som mulig mellom helseregionene. Hovedbildet er at veldig mange forsikringsdekninger er 
sammenfallende, riktig nok med noe varierende valg av egenandeler.  
 
Helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst har nylig sluttført anskaffelse av nye forsikringsavtaler 
gjeldende fra og med 1. november 2017 innenfor rammene av gjeldende strategi på 
forsikringsområdet. Det var ikke hjemmel for ytterligere forlengelse av dagens forsikringsavtaler i 
Helse Sør-Øst, og i påvente av nasjonal forsikringsstrategi var det nødvendig med ny 
konkurranseutsetting for alle forsikringsavtalene i regionen. Dette skjedde gjennom felles nasjonal 
utlysning 1. juni 2017, og kontrakt ble signert etter behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 19. 
oktober 2017. Det vises i denne sammenheng til styresak nr. 099-2017. 
 
I henhold til Helse Sør-Øst RHF sin finansstrategi, skal strategi for forsikringsområdet vedtas av 
styret i Helse Sør-Øst RHF. Det vises her til styresak 028-2017 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-
Øst RHF, finansstrategiens kapittel 9, hvor det sies «...utarbeider forslag til forsikringsstrategi som 
behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF». 
 
Administrerende direktør ønsker på denne bakgrunn å legge frem vedlagte utkast til nasjonal 
forsikringsstrategi for styret. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Foreliggende utkast til nasjonal forsikringsstrategi ligger innenfor rammen av hvordan 
forsikringsområdet har blitt håndtert av helseforetaksgruppen siden innføring av 
helseforetaksreformen i 2002. 
 

Prosess 

Det foreliggende utkast til nasjonal forsikringsstrategi er utarbeidet av en tverregional 
prosjektgruppe. Prosjektgruppens første utkast til nasjonal forsikringsstrategi ble sendt alle 
helseforetakene i Helse Sør-Øst for kommentarer/innspill 23. desember 2016. Utkast til nasjonal 
forsikringsstrategi er senere behandlet og forankret i regionens direktørmøte, 
økonomidirektørmøte og HR-direktørmøte, samt behandlet i møte med konserntillitsvalgte.  
Høringsinnspillene er innarbeidet i oppdatert utkast til nasjonal forsikringsstrategi. 
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Utkast til nasjonal forsikringsstrategi anbefales av de administrerende direktørene i RHFene og er 
i løpet av høsten 2017 blitt lagt frem og vedtatt i styrene for de tre andre helseregionene. 
 

Fullmakt 

I henhold til helseforetakslovens § 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig 
ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  
 
Fullmaktstrukturen for Helse Sør-Øst RHF ble vedtatt i styret 19. juni 2008, sak 069-2008. 
Bestemmelsene i det foreliggende utkast til nasjonal forsikringsstrategi, som blant annet går ut på 
å sørge for tilstrekkelige forsikringsdekninger for helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst, ligger 
innenfor administrerende direktør sitt ansvarsområde.  
 
I følge fullmaktstrukturen for Helse Sør-Øst RHF har administrerende direktør fullmakt innenfor 
anskaffelsesområdet til å inngå kontrakt etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige 
krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser med forskrifter). 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Etter administrerende direktørs vurdering er vedlagte forsikringsstrategi egnet til å gi nødvendige 
føringer for regionens risikostyring og fremtidig arbeid med anskaffelser av forsikringsløsninger, i 
den hensikt å ivareta helseforetaksgruppens aktiva, ansvar og avtaleforpliktelser. 
 
Administrerende direktør anbefaler at utkast til nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for det 
videre arbeid med forsikringsordninger innenfor helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst, samt at 
strategien også gjøres gjeldende overfor de felles regionalt eide selskapene som Helse Sør-Øst 
RHF er medeier i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten – versjon 05.09.2017.  
 
Utrykte vedlegg 

 Ingen 

 


