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Viser til reform presentert i går, 15. juni. 
 
Vi er en privat organisasjon som leverer tjenester i flere fylker, blant annet for Helse Sør-Øst, HELFO og 
NAV. Vi er akkurat valgt som spesialisthelsetjenesteleverandør også i Helse Vest. 
Oppfølgingsenheten Frisk har også stiftet Friskstiftelsen som tilbyr tjenester innen psykisk 
helsevern/rusfeltet. 
 
Vi har de senere årene blitt karakterisert av noen politikere/LO med bakgrunn i at vi er en privat 
leverandør, men i all hovedsak mottar vi mange lovord og stor aksept blant offentlige myndigheter og 
samarbeidspartnere. 
 
Vi mener at det i den offentlige debatt som nå kommer  innen helsetjenester er viktig å være tydelig på 
at: 
 
I Norge har vi overordnet tre måter å levere helsetjenester på: 
 

1 Offentlige tjenester levert av offentlige aktører og styrt av det offentlige 
2 Offentlige tjenester levert av private, kvalitetssikrede aktører og styrt av det offentlige 
3 Private tjenester levert av private uten offentlig styring (dog med offentlig kontroll) 

 
1.og 2. er en del av det offentlige helsetilbudet. 2. skjer etter anbudsrunder der leverandører 
konkurrerer om kontrakter ut fra kriteriene kvalitet og pris. Vi ser at slike anbudskonkurranser skaper 
innovasjonsprosesser og gir en fleksibilitet til å styre tjenestene for den offentlige oppdragsgiveren. 
Fremover må vi heller samkjøre og samarbeide mellom  1. og 2. fremfor å skape motsetninger.  
 
Vi som privat aktør har tatt mange grep for å igangsette forskning, relevante utdanningstilbud og 
samarbeide med offentlige aktører og andre interessenter.  
 
Vi bør heller se på hvordan vi kan utvikle privat-offentlig samhandling med pasienten i fokus. For 
pasienten som mottar offentlige/offentlig styrte helsetjenester er det underordnet om hjelperen er 
ansatt i en offentlig eller privat virksomhet.  
 
Oppfølgingsenheten Frisk er et eksempel på en privat leverandør som leverer offentlige tjenester og 
mottar offentlige helsekroner.  
 
Vi har erfaringer og innspill som kan være av interesse videre i debatten, og kan kontaktes ved behov. 
 
Vennlig hilsen 
 
Harald Odde 
Utviklingssjef 
Oppfølgingsenheten Frisk 
Tlf: 996 98 444 



Mail: harald.odde@oppfrisk.no 
 
 
 


