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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2022 
 
 
 

Sak 075-2022 

Utkast til høringsinnspill til høring om avvikling av godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til høringsinnspillet, og ber om at det oversendes til Helse og 
omsorgsdepartementet innen 1. juli 2022. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. juni 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble innført i 2015, og innebærer at private 
virksomheter kan få godkjenning fra Helfo for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling 
fra staten. Ordningen er foreslått avviklet fra 1. januar 2023, med en overgangsordning på 
seks måneder for pasienter som er i behandlingsforløp. Helse Sør-Øst RHF er gitt mulighet 
til å gi høringsinnspill med frist 1. juli 2022.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Målet med innføring av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg var å redusere 
ventetider, øke pasientenes valgfrihet og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer 
effektive. En evaluering viser at ordningen har bidratt til å øke valgfrihet for noen pasienter, 
men at den i liten grad har bidratt til reduserte ventetider og mer effektive sykehus. I tillegg 
peker evalueringen på at helseforetakenes mulighet både for kostnadskontroll og styring av 
ressursbruken reduseres vesentlig av godkjenningsordningen. Dette skyldes blant annet at 
de godkjente virksomhetene ikke har volumbegrensninger. Utfordringen forsterkes ved at 
det ikke er et tak på døgnbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF er orientert om ordningen i sak 038-2019, Status for ordningen 
Fritt behandlingsvalg. Styret besluttet å peke på noen problematiske sider ved ordningen i et 
eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet at godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg skaper uklarhet omkring sørge-for-ansvaret. Helse Sør-Øst RHF ga videre 
uttrykk for at kjøpsavtaler basert på anbudskonkurranser gir et bedre utgangspunkt for 
oppfølging av virksomhetene enn hva som er tilfelle for Helfo innen godkjenningsordningen 
i fritt behandlingsvalg. 
 
I underkant av 70 prosent av de valgbare virksomhetene i godkjenningsordningen er 
lokalisert i regionen til Helse Sør-Øst. Sykehusområder med geografisk nærhet til Helfo-
godkjente virksomheter opplever ofte betydelige kostnader. I tillegg har helseforetak og 
private sykehus med opptaksområde opplevd betydelige årlige kostnadsøkninger siden 
innføringen i 2015. For regionen samlet er estimerte kostnader tilnærmet 450 millioner 
kroner i 2022, som er tilnærmet 3 ganger mer enn i 2018. 
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Figuren over viser utvikling i kostnader i Helse Sør-Øst fra 2018 til estimat 2022. Det er stor 
variasjon i kostnader mellom tjenesteområdene, og det er også store variasjoner internt i 
regionen. 
 
Tatt i betraktning de høye kostnadene, er det likevel relativt få pasienter som velger å 
benytte seg av behandlingstilbudet i ordningen sett opp mot det totale antall pasienter i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Helse Sør-Øst RHF har kartlagt aktiviteten innen godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg. Helseforetak og private sykehus med opptaksområde har, med bakgrunn i 
en oversikt over forbruket av tjenester i eget opptaksområde, gitt tilbakemelding om egen 
kapasitet for å kunne håndtere aktiviteten som per nå utføres av godkjente leverandører i 
ordningen. I tillegg er ledig kapasitet på inngåtte avtaler med private avtaleparter kartlagt.  
 
Hovedpunkter fra tilbakemeldingene er: 

• Innen somatikk utgjør omfanget av enkelte prosedyrer innen 
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg en så stor andel av den samlede 
aktiviteten at enkelte helseforetak per i dag ikke vil ha kapasitet til å håndtere dette 
volumet. Ved en eventuell avvikling av ordningen vil utvidelse av egen kapasitet 
vurderes opp mot en eventuelle anskaffelse 

• Innen psykisk helsevern både for barn og unge og for voksne er volumet i 
godkjenningsordningen relativt lite, og vil kunne håndteres av helseforetakene og 
private sykehus med opptaksområde 

• Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det relativt få pasienter og lange 
liggetider. Det er ubenyttet kapasitet hos de private avtalepartene, og i tillegg har 
flere helseforetak gitt innspill om at døgnbehandling innen dette tjenesteområdet må 
utvikles bredere enn å utvide omfanget av langtids døgnbehandling. Ved en eventuell 
avvikling kan det i en overgangsperiode være aktuelt å gjennomføre en anskaffelse  

 
Ut fra kartlegging av aktivitet og tilbakemeldinger om kapasitet, vurderer Helse Sør-Øst RHF 
at det vil være mulig å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 
2023. Det vil sannsynligvis være behov for en overgangsordning for pasienter som allerede 
er under døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør støtter de endringer som er foreslått i pasient- og 
brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven, samt forskrift 29. oktober 2015 nr. 
1232, som vil innebære en avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. 
 
Pasienter som benytter seg av ordningen har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og 
kunne alternativt mottatt helsehjelp i en offentlig virksomhet eller hos en privat virksomhet 
som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Hvis endringene som foreslås i høringsnotatet 
gjennomføres, vil Helse Sør-Øst RHF iverksette nødvendige tiltak inkludert eventuelle 
anskaffelser, slik at behandlingskapasiteten er tilstrekkelig og pasienter ivaretas på en god 
måte. 
 
I tråd med brukerutvalgets tilbakemelding støtter administrerende direktør at pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten fremdeles skal kunne velge 
mellom behandling i offentlige helseforetak og i private virksomheter som har avtale med et 
regionalt helseforetak.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret støtter forslaget om avvikling av 
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, og at høringsinnspillet oversendes til Helse- 
og omsorgsdepartementet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Utkast til høringsinnspill til høring om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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