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Retningslinjer for involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid 
 
Det vises til foretaksmøtet 14. januar 2021 der de regionale helseforetakene fikk i oppdrag å 
etablere en arbeidsgruppe for å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid med de private 
ideelle aktørene knyttet til plan- og utviklingsarbeid. Formålet er å sikre mer enighet og 
ensartethet på området. Det ble presisert at representanter for private ideelle aktører og 
brukere skulle være med i arbeidet.  
 
Arbeidet er nå ferdigstilt, godkjent av de administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene og oversendes herved, jf. vedlegg 1.  
 
En nasjonal gruppe bestående av representanter fra de fire regionale helseforetakene, 
representant fra brukerutvalg og representanter for privat sektor har deltatt i arbeidet. Dette 
inkluderer arbeidsgiverforeningen Spekter, NHO Service og Handel og Hovedorganisasjonen 
Virke. I sum representerer disse et bredt tjenestespekter, mange ulike aktører og mange 
juridiske strukturer. Alle tre organisasjoner representerer private ideelle medlemmer. Helse 
Vest RHF har ledet arbeidet og bistått med sekretariat.  
 
For å konkretisere bestillingen om å utvikle felles retningslinjer for samarbeid med private 
ideelle, tok gruppen utgangspunkt i en generisk planprosess som beskriver hvordan 
helseforetakene typisk arbeider med plan- og utviklingsarbeid. Premisser for planarbeid, 
hvorfor involvering er viktig, kriterier for hvem som involveres hvor og overordnede prinsipp 
for involvering ble deretter diskutert, i tillegg til hvordan involveringen konkret kan 
gjennomføres. Det ble gjennom dette arbeidet raskt klart at det meste av dette er generisk og 
gjelder for all type involvering, uavhengig av organisasjonsform. Gruppen diskuterte derfor 
om det burde være to sett retningslinjer (en kun for private ideelle, og en for andre private 
aktører), eller om det var hensiktsmessig å ha en, samlet retningslinje som inkluderte og som 
kunne tilpasses situasjonen. Det var uansett enighet om at bruken må tilpasses den aktuelle 
situasjonen. Også innenfor kategorien private ideelle aktører er det stor variasjon med f. eks. 
tjenestespekter og geografisk nedslagsfelt.   
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Representantene fra de fire regionale helseforetakene, samt Spekter og NHO Service og 
Handel har stilt seg bak veilederen slik den foreligger, uten forbehold. Virke stilte seg i 
hovedsak også bak retningslinjene, men vil at det skal presiseres at retningslinjene kun skal 
gjelde for private ideelle og at tittelen derfor bør være «Involvering av ideelle i plan- og 
utviklingsarbeid”. De har derfor utarbeidet en særmerknad og en dissens som også 
brukerrepresentanten har stilt seg bak, jf. vedlegg 2.  
 
Retningslinjen som nå foreligger, gjelder for private ideelle og for andre aktører. 
Utgangspunktet for retningslinjen er pasientens behov for helsetjenesteutvikling og de 
regionale helseforetakenes samfunnsoppdrag for å utvikle best mulige og bærekraftige 
helsetjenester. Slik den nå er utformet er det en retningslinje som inkluderer, ikke 
ekskluderer. Formålet er å legge til rette for gode involveringsprosesser, ikke å ivareta 
enkeltaktørers særinteresse. Den gjelder for private ideelle så vel som for andre private 
aktører, det være seg aksjeselskap eller stiftelser, for konsern så vel som enkeltselskap. Dette 
reflekterer det mangfold av aktører og typer av selskap spesialisthelsetjenesten samhandler 
med i dag og vil måtte samhandle med for å utvikle helsetjenesten videre i tiden som kommer.  
 
Retningslinjen beskriver hvordan en ensartet praksis på området kan se ut, men 
retningslinjen er veiledende og er tenkt å kunne tilpasses ulike situasjoner, ulike 
samarbeidsrelasjoner og ulike kontraktsformer, eksempelvis private ideelle sykehus med 
driftsavtale med de regionale helseforetakene. Den er utformet slik at man initielt i en 
planprosess skal ta stilling til planens relevans for private aktører og hvordan de skal 
involveres. Med bakgrunn i de vurderinger som da gjøres er det naturlig å tenke seg at de 
privat ideelle sykehusene vil oppleve en større grad av involvering enn andre private ideelle 
aktører som igjen vil kunne oppleve en større grad av involvering enn kommersielle aktører. 
Retningslinjen er også utformet i lys av det generelle planleggingskravet de regionale 
helseforetakene har etter spesialisthelsetjenestelovens paragraf 2-1a og helseforetakslovens § 
2a, som gjelder uavhengig av hvordan de regionale helseforetakene velger å levere tjenestene 
på. 
 
I lys av de merknader som er kommet fra Hovedorganisasjonen Virke, har de administrerende 
direktørene ved oversendelsen av resultatet av arbeidet funnet grunn til å understreke at det 
ved løsningen av oppdraget har vært nødvendig og naturlig å ta for seg involvering av hele 
spekteret av private aktører, da det i praksis er vanskelig å skille disse i eksakte kategorier. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Inger Cathrine Bryne 
Administrerende direktør 
  Ivar Eriksen 
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