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Høringsuttalelse —Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Volvat Medisinske Senter AS (Volvat) viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet

(HOD) datert 16.06.2014 om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Volvat eier og driver åtte private kommersielle sykehus og medisinske sentre i Norge. Syv av disse

drives helprivat, det vi si utelukkende basert på egenbetaling fra pasientene eller fra

forsikringsselskap. Det åttende, Capio anorexisenter i Fredrikstad, drives med offentlig finansiering

fra Helse Sør-øst RHF etter anbudskonkurranse.

Volvat har følgende uttalelser til høringsnotatet:

1 HOD skriver under punkt 1 - Innledning:

«Porallelt med forberedelsene til å innføre ordningen med fritt behandlingsvalg, vil derfor

departementet be de regionole helseforetakene utarbeide en ny og offensiv strategi for økt

bruk av private gjennom anbud. Det primære virkemiddelet for å kjøpe kapositet fra

privote skal også i fremtiden være gjennom anbud og særskilte avtaler.»

Volvat bemerker at selskapet som hovedregel har valgt ikke å delta i offentlige

anbudskonkurranser. Dette er fordi Volvat i de fleste tilfellene ikke har ansett

rammevilkårene som gode nok. En primær kontraktslengde på to år med en ensidig opsjon

for RHF'et på forlengelse av avtalen med inntil ett år av gangen til totalt fire år gir for oss ikke

den nødvendige forutsigbarhet for oppbygging av et godt faglig tilbud.

Volvat anmoder FIOD om at en «ny og offensiv strategi for økt bruk av private gjennom

anbud» inkluderer en gjennomgang og revisjon av dagens rammevilkår for denne type

anskaffelser.

2. HOD skriver under punkt 7.3 - Når skal retten til fritt behandlingsvalg inntre?

«Dersom retten skal inntre på henvisningstidspunktet, vil det innebære at pasienten velger

hvem som skal vurdere om vedkommende skal gis rett til nødvendig helsehjelp og hva

hjelpen skal bestå i. I så fall vil den offentlige spesialisthelsetjenesten miste muligheten til

å vurdere og prioritere posienter i de tilfellene posientene veIger leverandører i ordningen

.foLfritt behandlingsvalT I tillegger det en risiko for at private leverondører kon vektleggeVolvat Medisinske senter As, kontonr.: 9044 10 72014. orgnr.: NO 953 164 701 MVA. vivextvolvat.no

Avdeling Oslo
Borgenveien 2A - 0370 Oslo
P.B. 5280 Maj. - 0303 Oslo
Telefon: 22 95 75 00
Telefax: 22 69 45 35

Avdeling Hamar
Vangsveien 121
2318 Hamar
Telefon: 62 55 35 50
Telefax: 62 55 35 60

Avdeling Bergen
Laguneveien 9
5239 Radal
Telefon: 55 11 20 00
Telefax: 55 11 20 99

Avdeling Fredrikstad
Storgata 32 - 1607 Frednkstad
P.B. 114 - 1601 Frednkstad
Telefon:-69 30 23 00
Telefax: 69 30 23 01



økonomiske hensyn sterkere enn den offentlige helsetjenesten når de vurderer behovet for

helsehjelp. Risikoen for overbehandling kan øke  )

Volvat bemerker at et godt offentlig-privat samarbeid betinger nødvendig gjensidig tillit.

Både private kommersielle sykehus med anbudsavtale og private avtalespesialister vurderer i

dag henvisningene selv og tildeler pasienten rett til nødvendig helsehjelp der dette er riktig

etter en medisinsk vurdering. Volvat mener at det må ligge en grunnleggende gjensidig tillit

til grunn mellom HOD og private kommersielle sykehus dersom ordningen med fritt

behandlingsvalg skal innføres. Følgelig må også pasienter henvist under denne ordningen

kunne vurderes direkte av leverandøren. Dersom HOD ønsker en begrensning på

behandlingen av visse lidelser bør dette heller reflekteres med faglige argumenter i

prioriteringsveilederne til den enkelte spesialitet.

3. HOD skriver under punkt 8.8 - Forholdet til godkjenning av helseinstitusjoner

«Noen av de virksomhetene som ønsker å levere gjennom fritt behandlingsvalgordningen,

kan med andre ord også være omfattet av godkjenningsordningen for sykehus eller

ordningen for godkjenning etter psykisk helsevernforskriften. 1slike tilfeller må

virksomhetene først søke om og ha fått godkjenning som sykehus før de kan søke om å

levere tjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen. Departementet ser at dette kan

oppleves unødvendig omfattende, og at det heller ikke er en selvfølge at slik

"dobbelgodkjenning" er nødvendig for å kvalitetssikre de aktuelle virksomhetene.»

Volvat mener, som HOD antyder, at dersom dagens ordning med sykehusgodkjenning for

private kommersielle sykehus videreføres, bør slik godkjenning være tilstrekkelig for å kunne

delta som leverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg.

Oppsummert er Volvat positiv til innføring av ordningen Fritt behandlingsvalg, men mener det er

kunstig at leverandører i ordningen ikke selv kan vurdere om en henvisning gir rett til nødvendig

helsehjelp. Foreligger det offentlig godkjenning som privat sykehus bør dette være tilstrekkelig til å

kunne delta som leverandør under ordningen. Dersom HOD parallelt med arbeidet rundt innføring

av Fritt behandlingsvalg legger opp til økt bruk av private kommersielle sykehus gjennom anbud ber

Volvat om at HOD vurderer en endring i rammevilkårene for slike anskaffelser.
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