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Forslag om endring i regelverket om godkjenningsordning for
sykehus —Innspill fra Privatsykehuset Haugesund AS

Vi viser til høringsnotat fra Helse og Omsorgsdepartementet hvor det fremmes forslag
om avvikling av godkjenningsordningen for sykehus, og har følgende merknader.

Privatsykehuset Haugesund deler Departementets uttalelse om at dagens ordning ikke
er optimal og at det er flere forhold som tilsier at det er behov for en gjennomgang av
godkjenningsordningen for sykehus. Vi vil derimot anbefale at ordningen om
sykehusgodkjennelse opprettholdes og styrkes for i enda større grad enn i dag ivaretar
forebyggende arbeid, kvalitet, forutberegnelighet, produktivitet og sist men ikke minst
pasientsikkerhet.

En godkjenningsordning for sykehus bør være innrettet slik at en innvilget søknad om
sykehuskonsesjon i seg selv er en kvalitetsindikator. Derimot opplever vi i dag at
tilnærmet alle søknader innvilges, samtidig som konsesjonen og forutsetningene for
denne ikke kontrolleres eller følges opp av offentlige myndigheter.

Vi vil derfor ta til orde for at godkjenningsordningen for sykehus oppretthodes, og at
det samtidig knyttes strengere krav til innvilgelse og opprettholdelse av konsesjonen.
Dette kan eksempelvis gjøres ved at det knyttes krav om

konkrete kvalitetskrav til virksomheten som fortløpende evalueres,

tredepartsvurdering av virksomheten (som eksempelvis ISO godkjenning),

krav om forskning ved sykehuset,

samarbeid og utveksling av kapasitet og kompetanse mellom de ulike private og
offentlige sykehus mv.

krav til leveringssikkerhet (behandlingskapasitet),

krav om overholdelse av tidsfrister, og bruk av sengeplasser,
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Vi er redd forslaget om avvikling av godkjenningsordningen for sykehus vil ha den
stikk motsatt effekt enn den Departementet ønsker å oppnå, og i seg selv kunne
utfordre kvalitet og pasientsikkerhet.

Vi vil også anta at en avvikling av ordningen vil kunne medføre mer (og ikke mindre)
byråkrati, ikke minst i forbindelse med utlysing og tildeling av de respektive
helseforetaks anbudsforespørsler. Hvilke godkjenningsordning og tildelingskriterier
man i så fall skal legge til grunn vites ikke.

I tråd men ovennevnte er det vår klare anbefaling at en godkjenningsordning for
private aktører opprettholdes og styrkes, og vi er redd en desentralisering av ulike
lokale godkjenningsordninger mv. vil medføre mer byråkrati, ulik praksis og ulike
krav til de private sykehusene, hvilket igjen vil kunne svekke pasientsikkerhet og
kvalitet.
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