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NY FORVALTNINGSMODELL

FOR HELSEREFUSJONSOMRÅDET

- HØRING

Det vises til høringsbrev av 16.03.07.
I likhet med departementet ser Helse Nord det som en styrke at en organisasjon får et
helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger.
Helse Nord anser modell 2 som byråkratiserende og lite aktuell. Modell 3 vil medføre et
organisatorisk skille mellom forvaltning og utvikling av aktivitetsbaserte
finansieringsordninger og de helsefaglige kompetansemiljøene i Shdir. Dersom modell 3 skal
være aktuell må den knyttes tett opp til helsetjenesteavdelingen i Helse- og
omsorgsdepartementet (bestillerfunksjon), og samarbeide med Shdir.
I likhet med Helse- og omsorgsdepartementet
aktuelle i dagens situasjon.

anser Helse Nord modell 1 som den mest

Helse Nord vurderer at det er behov for bedre kontroll med oppgjør som i dag ivaretas av
NAV. Den nye organisasjonens ansvar for å forvalte en kontrolloppgave blir viktig.
Videre er det svært viktig at den nye organisasjonen arbeider med forenkling og effektvisering
av brukerens møte med helserefusjonsforvaltningen.
Det pågår en prosess for at helseforetakene selv skal forestå utbetaling av enkeltoppgjør for
pasienttransport i løpet av 2008. Dette utgjør en stor del av dagens direkte kontakt mellom
NAV og brukeren, både mht til dekning av reiseutgifter og frikort. For RHF er det
hensiktsmessig at samme enhet har det overordende ansvar for helseområdet og
pasienttransport. Når helseregionene overtar ansvaret for enkeltoppgjør for pasienttransport
bør direktoratsfunksjonen overføres fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Avtale om kjøp av tjenester mellom Helse
Nord og NAV for enkeltoppgjør(pasienttransport)
vil opphøre i løpet av 2007
-2008. Helse Nord forutsetter at beskrivelsen i avsnitt 10.1 i
høringsbrevet vedrørende ansattes rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver
, statlig
til ny
virksomhet, ikke gjelder i forbindelse med helseregionenes overtakelse av enkeltoppgjør for
pasienttransport.
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Høringsbrevet redegjør for at den nye enheten vil få ansvar for å levere styringsdata til
departementet. Helseregionene har også behov for styringsdata og den nye organisasjonen
også ha styringsdata til helseregionene som et mål.
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