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Fritt behandlingsvalg – høringssvar fra Stiftelsen Bergensklinikkene 
 
 
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral og ideell stiftelse for 
behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon 
for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet. 
 
Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig Spesialisert Behandling(TSB) for 
rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF inklusiv Raskere tilbake og møter 160 
pasienter i behandling daglig gjennom behandlingsavdelinger i tre bygninger i Bergen. 
Bergensklinikkene driver eget Kompetansesenter KoRus vest Bergen på oppdrag for 
Helsedirektoratet.  
 
 
Hovedpunkter: 
  

 Stiftelsen Bergensklinikkene støtter innføringen av Fritt behandlingsvalg og at TSB er 
tatt inn allerede i oppstart av ordningen 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene er opptatt av at ordningen med FBV gir brukerne reelle 
valgmuligheter samtidig som den må være forholdsvis enkel og lite byråkratisk å 
forholde seg til både for tjenesteutøverne og brukerne 

 

 For Bergensklinikkene som største rusklinikk i Helseregion Vest må brukerne ved 
innføring av FBV kunne henvende seg direkte til oss for behandlingsvurdering generelt 
og FBV spesielt for å avbyråkratisere dagens vei inn til behandling. Dette for å sikre en 
lavest mulig terskel for veien inn til behandling for en brukergruppe hvor tersklene fort 
blir oppfattet som høye. Og for byråkratiske til at de kan og vil bli nyttet av våre 
brukergrupper. I tillegg ville brukernes mulighet til direkte kontakt med aktuell klinikk, 
som Stiftelsen Bergensklinikkene, være med på å hindre det som ellers lett kan bli et 
underforbruk av FBV. Dvs at tjenesten ellers fort blir like utilgjengelig og lite brukt som 
Fritt sykehusvalg i realiteten har blitt for denne brukergruppen 

 



 Ordningen må stimulere til effektiv ressursbruk innenfor spesialisthelsetjenestens 
øøkonomiske rammer. Det er viktig å tilrettelegge ordningen FBV slik at vi som 
avtalepartner for TSB også kan utnytte ledig behandlingskapasitet inn i ordningen.  

 

 Finansieringsmodellen må dessuten innrettes slik at våre eksisterende avtaler om TSB  
ikke kan reduseres  for å dekke helseforetakenes kostnader som oppstår i FBV eller at 
veien inn til FBV for brukerne kan bli styrt utfra av eventuelle kostnadsaspekter for 
lokale helseforetak. 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene slutter seg til at det overordnete fokuset må være 
pasientsikkerhet og riktig behandling uavhengig av hvilken leverandør som leverer 
tjenesten. Dette setter også krav til hvilken finansieringsmodell som blir valgt for ikke å 
gi mindreverdige behandlingsopplegg styrt utfra en mangelfull finansieringsmodell som 
i siste instans ville ramme tilbudet den enkelte pasient får. 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene vil særlig peke på behovet for at det stilles samme krav til 
kvalitet og internkontroll hos alle aktørene i spesialisthelsetjenesten både statlige, de 
med avtale og de som kun har FBV-godkjenning. Samt at kravene og oppfølgingen av 
disse må være åpne fra og for alle partner uavhengig av eierskap. 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene støtter departementets syn på hvilke virksomheter som 
kan  søke om å bli godkjent FBV-leverandør. 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene vil sterkt understreke at vi som Ideell aktør innen TSB og 
med omfattende spesialiserte fagmiljøer er like spesialiserte og brede i 
behandlingstilbudene som offentlige aktører innen TSB og må vurderes innen  FBV i 
forhold til dette. 

 

 Stiftelsen Bergensklinikkene er opptatt av at flere brukere enn i dag totalt skal komme i 
behandling gjennom en best mulig tilrettelagt FBV-ordning. Dette ikke minst fordi vi ser 
at det med dagens system er fare for et underforbruk av tjenestene ikke minst hos de 
mest utsatte gruppene av brukere. Men også hos den store gruppen av alkoholbrukere 
som i dag ikke søker behandling fordi veien inn er for lang og valg av klinikk ikke har 
vært reell.   Departementet må derfor gjennom prisingen av tjenestene ikke kaste 
"barnet ut med badevannet" ved at gjennomsnittspriser i kjøpsavtalen til RHF blir andre 
enn de som gjelder den enkelte TSB-klinikk som allerede har avtale med RHF’er. I 
motsatt fall kan de beste rusklinikkene som har skåret høyt på vurderingene som ligger 
til grunn for gjennomførte anbud lett falle fra og dermed redusere kraftig interessen for 
FBV for brukerne. Det er viktig å understreke at FBV-ordningen for TSB gjelder 
omfattende behandlingsopplegg med ofte sammensatte pasientforløp for aktuelle 
pasientgrupper med ofte flere diagnoser. Det er derfor viktig at helhetlige 
behandlingsforløp blir mulig innenfor samme klinikk også innenfor FBV. I tillegg vil 
Bergensklinikkene peke på det faktum at TSB tjenester på ingen måte kan 
sammenlignes med FBV for enkle stykk-tjenester som f.eks. røntgenundersøkelser og 
kneoperasjoner. Rusbehandling er ingen samlebånd tjeneste og de vurderinger som er 
gjort før fastsettelse av RHF sin anbudspris basert kvalitetskrav må også følge med for 
fastsettelse av pris for FBV tjenestene. 

 
 
 
 
 



 
 

 Stiftelsen Bergensklinikkene ser frem til å kunne bidra med å stille ledig 
behandlingskapasitet til rådighet innenfor en FBV-ordning som tar hensyn til de 
påpekningene som vi med 25 år i rusbehandlingstjeneste, kompetanse- og 
forskningsvirksomhet har tatt inn i høringskommentarene.  

 
 
 
 

Bergen 21. august 2015 
Stiftelsen Bergensklinikkene 

 
 

 
 

Erling Pedersen 
adm.direktør 


