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Høringsuttalelse - forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte 

spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten 

 

 AKBA ESARK-03-201500090-88 

 

Hva saken gjelder:  

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å 

yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Høringsfrist er 21.08.2015. 

 

Hensikten med forskriften er å redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige 

sykehusene til å bli mer effektive. 

 

Forskriften innebærer blant annet at helseforetakene i fremtiden skal kjøpe flere helsetjenester fra private 

gjennom anbud. Det skal etableres en godkjenningsordning der alle private virksomheter som oppfyller 

visse krav, kan levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten. Dette vil gi pasientene rett til å 

velge hvor han/ hun skal behandles blant godkjente virksomheter, på det offentliges regning. 

 

Bergen kommune er i utgangspunktet positive til fritt behandlingsvalg for innbyggerne. Effektivisering 

og bedring av pasientforløp vil heve kvaliteten på dagens helsetjenester.  

 

Etter samhandlingsreformen er pasienter som meldes utskrivningsklare til kommunene ofte sykere enn 

før. Dette gir økt press på kommunes helsetjenester noe som også er et hovedfunn i IRIS rapport- 

2014/382. Sykere pasienter krever mer spesialisert oppfølging og god kommunikasjon mellom 

tjenestenivåene. Det er viktig at det nedfelles klare avtaler mellom behandlingsvirksomhetene og 

kommunehelsetjenesten for å sikre god informasjonsflyt og samhandling. Avtalene bør integreres i de 

etablerte samhandlingsstrukturene. 

 

Byrådet slutter seg til vurderingene som kommer frem i høringsnotatet fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og ser positivt på et forslag som skal redusere ventetider, øke valgfriheter og gi 

bedre helsetjenester for innbyggerne. 

 

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: 

Byrådets fullmakter § 7: Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser 

i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Denne saken er 

av prinsipiell karakter.  

 

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksfremlegget og støtter forslaget til forskrift om 

private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. 

 

Dato: 19. mai 2015 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

Martin Smith-Sivertsen 

byrådsleder 
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  Hilde Onarheim 

byråd for helse og omsorg 

 

Vedlegg:  

Høringsbrev – Høring om fritt behandlingsvalg 

Høringsnotat- Høring om fritt behandlingsvalg. 

 

 

 


