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Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle 

Vedlagt oversendes Helse Nord RHFs vurdering av strategi for økt bruk av ideelle i 

helseregion Nord. Saken skal behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 28.8.19, 

og det tas forbehold for styrets godkjennelse. 

  

1. Innledning 
Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Foretaksprotokollen til 
de regionale helseforetakene av 16. januar 2019 og tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet av 21. juni 2019 ber de regionale helseforetakene utarbeide 
strategier for bruk av ideelle. 
 
Følgende premisser skal ligge til grunn for strategien: 
- De regionale helseforetakene skal stille samme faglige krav til ideelle og 

kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige. 
- De regionale helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og 

utviklingsarbeid. 
- Dialogen med de ideelle må innrettes slik at den ikke medfører brudd på 

anskaffelsesreglene, særlig prinsippet om likebehandling, og slik at verken ideelle, 
deres paraplyorganisasjoner eller regionale helseforetak bryter 
konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. 

- De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud 
til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører. 
 

2. Oversikt over institusjoner med avtale med Helse Nord RHF 
Samtlige virksomheter med avtale med Helse Nord RHF som er registrert som ideelle i 
Foretaksregisteret, er institusjoner innenfor psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) eller tverrfaglig spesialisert 
rehabilitering. Helse Nords region har ingen sykehus registrert som ideell. 
   

Spesialisert rehabilitering 
Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
Helgeland Rehabilitering Kommunalt eid/avdeling 

i Sømna kommune.  
8920 Sømna 

Skibotn Helse og Rehabilitering 
AS 

Kommersiell virksomhet, 
eid av HELSEPARTNER 
Nord-Norge AS, 

9143 Skibotn 

Stamina Helse AS1 Kommersiell virksomhet Bodø og Tromsø        
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Nordtun HelseRehab                Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

8170 Engavågen 

Opptreningssentret i Finnmark 
AS 

Kommersiell virksomhet, 
eid av HELSEPARTNER 
Nord-Norge AS 

9510 Alta 

Rehabiliteringssentret Nord-
Norges Kurbad AS 

Kommersiell virksomhet, 
privat eid AS 

9011 Tromsø 

Røysumtunet/Diakonistiftelsen 
Røysum2 

Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Har ikke erverv til formål. 

2770 Jaren 

Valnesfjord Helsesportsenter Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Har ikke erverv til formål  

8215 Valnesfjord 

RIBO3 Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

8255 Røkland 

MS-Senteret Hakadal AS4 Kommersiell virksomhet, 
aksjeselskap 

1487 Hakadal 

Psykisk helsevern 
Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
N.K.S Kløveråsen AS Eid av N.K.S. (Norske 

Kvinners Sanitetsforening) 
Nordland, registrert 
Frivillighetsregisteret.  

8076 Bodø 

Viken senter Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, ikke 
registrert i 
Frivillighetsregisteret 

9360 Bardu 

 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Institusjon Selskapsform mv. Adresse 
Finnmarkskollektivet Ideell virksomhet, 

sektorkode 7000, 
9545 Langfjordbotn  

                                                        
1 Dagbehandling, overvekt og muskel- og skjelett 
2 Rehabilitering - epilepsi 
3 Habilitering og rehabilitering, adferdsfokusert 
4 Noen få MS-pasienter med de mest krevende tilstandene 
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registrert i 
Frivillighetsregisteret 

Fossumkollektivet, avdeling 
Valnesfjord 

Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret.  

1804 Spydeberg  
 
Tjenestene leveres i 
avd. Fauske og i 
begrenset grad i 
Spydeberg 

Kirkens Bymisjon Veslelien Ideell virksomhet, 
sektorkode 7000, 
registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
Bruker frivillighet som 
ressursfaktor. 

2380 Brumunddal 

Sigma Nord AS Kommersiell virksomhet, 
privat eid AS 

9441 Fjelldal i 
Tjeldsund 

 
Helse Nord RHF har som det går frem av tabellen over, 16 private leverandører av 
spesialisthelsetjenester innenfor PHV, TSB og spesialisert rehabilitering. 8 av disse er 
registrert som ideell virksomhet i Foretaksregisteret.  
 
Spesialisert rehabilitering 
Innenfor spesialisert rehabilitering er 4 av 10 registrert som ideelle. 2 av institusjonene 
registrert som ideelle, beskriver eksplisitt å ikke ha erverv til formål, men kun 1av disse 
er registrert i Frivillighetsregistret.  Virksomhetene er lokalisert i Helse Nords region, 
med unntak av Røysumtunet/Diakonistiftelsen Røysum og MS-Sentret Hakadal AS som 
begge leverer en smal, spesialisert tjeneste i et begrenset omfang.  
 
PHV 
I psykisk helsevern er 1 av institusjonene en næringsdrivende stiftelse, registrert som 
ideell i Foretaksregisteret. Institusjonen er ikke registrert i Frivillighetsregistret, og har 
heller ikke vedtektsfestet at den ikke har erverv til formål.  
 
N.K.S Kløveråsen AS er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening, som er basert på 
frivillig innsats. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret og N.K.S Kløveråsen 
beskriver å ikke ha erverv til formål. N.K.S Kløveråsen leverer kun tjenester innenfor 
demensomsorg. 
 
 
TSB 
I TSB er 3 av 4 stiftelser, registrert som ideelle virksomheter og i Frivillighetsregistret. 
Virksomhetene, med unntak av Kirkens Bymisjon Veslelien, er lokalisert i Helse Nords 
region.  
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3. Generelt om helseregion Nord 
Helse Nord er den minste helseregionen i landet. Regionen dekker et geografisk område 
på omtrent 35% av Fastlands-Norge, og har om lag 9% av befolkningen. Regionen 
preges av lange avstander og spredt bosetting. 
 
Regionen har få tilbydere av private helsetjenester, uavhengig av organisasjonsform. 
Erfaringsmessig er interessen for å etablere nye kommersielle virksomheter innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord liten. Et eksempel er markedet for spesialisert 
rehabilitering. Ingen nye aktører meldte seg ved forrige anskaffelse, til tross for at 
kontraktene på spesialisert rehabilitering er de absolutt største og for aktørene mest 
lønnsomme tjenestene Helse Nord RHF kjøper av private (>200 millioner årlig). 
Derimot ser vi at rehabiliteringsinstitusjoner som har vært betraktet som ideelle, er av 
interesse for en kommersiell aktør gjennom oppkjøp, der ett allerede er gjennomført. 
 
Flere av institusjonene er lokalisert på steder som oppfattes eller kan sies å være, 
usentrale. Rekruttering og/eller å beholde de rette legespesialitetene erfares å være 
krevende, særlig har dette vært uttalt innenfor spesialisert rehabilitering. I løpet av 
2017-2018 var det av denne grunn utfordrende for Helse Nord RHF å tilby pasienter 
behandling på spesialisthelsetjenestenivå i enkelte områder. I perioden med manglende 
spesialistkompetanse hos de rammede leverandørene mistet Helse Nord RHF betydelig 
kapasitet, med påfølgende ekstra kostnader ved å sende pasienter ut av regionen for 
behandling.  
 
Institusjonene innenfor alle tre tjenestegrener (PHV, TSB, og spesialisert rehabilitering) 
har til dels innbyrdes ulik tjenesteprofil og/eller er lokalisert i betydelig avstand fra 
hverandre. Institusjonene er derfor ikke i særlig direkte konkurranse med hverandre. 
 

4. Reservasjon for ideelle 
Norge har ingen entydig definisjon av ideelle. Virksomhetene i regionen som er 
registrert med sektorkode ideell er ulikeartede, og det er på generelt grunnlag vanskelig 
å fastslå om alle rent faktisk har de kjennetegnene EU-retten tidligere har trukket frem. 
 
Helse Nord RHF vurderer på denne bakgrunn at en generell strategi for å reservere 
konkurranser for ideelle ikke er mulig, herunder fordi det da samtidig vil innebære høy 
risiko for å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket retning og/eller risiko for ikke å 
klare å dekke behovene innenfor egen region og/eller med betydelig rettslig risiko.  
 
Innenfor spesialisert rehabilitering vil økt kjøp fra ideelle gå på bekostning av tilbudene 
i Helgeland Sør, Bodø, Tromsø/Troms og Finnmark.  
 
Rehabiliteringsinstitusjonene som er registrert som ideelle ligger utenfor bynære 
områder. Økt kjøp fra disse på bekostning av de kommersielle vil medføre ekstra 
reisevei, økt belastning for den reisende og betydelig økte pasientreisekostnader. 
Kjente rekrutteringsutfordringer i mindre sentrale strøk i Nordland skaper risiko for at 
tilbudet til grupper som ikke nødvendigvis har det største behovet for 
spesialisthelsetjenester økes, på bekostning av tilbudet til de mer komplekse 
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tilstandene. Ved siden av dette vil det samlede behovet for ulike rehabiliteringstjenester 
ikke kunne dekkes fordi de ulike institusjonene har ulik profil og dermed dels er best 
egnet for ulike målgrupper.  
 
Innenfor TSB er den største leverandøren, og den som i størst utstrekning behandler 
alkoholavhengighet, kommersiell. En konkurranse reservert for ideelle ville dermed 
utelukke denne leverandøren. Dette vil i så fall innebære en betydelig risiko for at Helse 
Nord RHF ikke kan dekke behovene innenfor egen region.  
 
Samtidig er det trolig innenfor TSB-feltet enkelte ideelle institusjoner kan tenkes å ha 
de karakteristika EU-retten har oppstilt for å akseptere direkte tildelinger til «non-
profit» - organisasjoner. Innenfor TSB vil Helse Nord RHF derfor vurdere om det er 
rettslig adgang til å reservere konkurranser i forkant når nye avtaler skal etableres 
og/eller om omfanget av tjenester som tildeles disse kan opprettholdes og/eller økes på 
annen5 måte.  
 
Innenfor PHV vurderte Helse Nord RHF våren 2018 hvorvidt konkurransen for å 
etablere nye avtaler kunne reserveres for ideelle. Helse Nord RHFs konklusjon var   
imidlertid at regionens eneste institusjon som leverer breddetilbudet lite trolig er å 
anse som «non-profit» etter EU-retten. Heller ikke innenfor dette område er det mulig å 
etablere en generell strategi for å reservere konkurranser, uten samtidig å akseptere en 
betydelig risiko for alvorlige konsekvenser for pasienttilbudet innenfor egen region, 
herunder betydelig økte reisekostnader.  
 
Helse Nord RHF ser det dermed som vanskelig å etablere en generell strategi for å 
reservere konkurranser for ideelle og/eller øke kjøpet hos disse på bekostning av kjøp 
fra kommersielle.  

 

5. Oppsummering – strategi for økt kjøp fra ideelle 
Forutsatt Helse Nord RHF skal sikre et tjenestetilbud innenfor alle tre tjenestegrener 
som er mest mulig tilgjengelig over hele landsdelen, fremstår åpne prosedyrer som det 
minst risikofylte. Dette både med tanke på et velfungerende tjenestetilbud og 
økonomisk og rettslig risiko.    
 
Vurderingen er basert på det konkrete leverandørmarkedet i Nord-Norge (uavhengig av 
virksomhetsform), institusjonenes ulike tjenesteprofil, geografiske plasseringer, 
befolkningsgrunnlag og erfaringsmessig lite tilfang av nye aktører innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.  
   
Helse Nord RHF vurderer imidlertid handlingsrommet i anskaffelsesforskriften kap. IV 
som romslig all den tid evalueringskriteriene er relatert til behovet som skal dekkes i 
den enkelte kontrakt. Innenfor rammen av denne fleksibiliteten ligger også et rom for å 
verdsette de ideelles kvaliteter, der disse har betydning for den konkrete kontrakten 
og/eller kostnadseffektivitet. 

                                                        
5 Omtales i kap. 5. 
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Forut for FOR-2016-08-12-974 gav FOR-2006-04-07-402 samme handlingsrom for 
rehabiliteringsinstitusjonene og de ideelle. Helse Nord RHF har derfor over år med få 
unntak, gjennomført konkurranser åpne for alle, der de ideelle har nådd opp i 
konkurransen på linje med kommersielle. Både tjenestetilbud og omfang av kjøp fra 
ideelle er sikret gjennom like krav til kvalitet og tildelingskriterier langs flere akser, så 
som forholdet mellom kvalitet, pris, mangfoldig og differensiert tilbud og geografisk 
nærhet.  
 
Helse Nord RHF har altså opprettholdt det forholdsmessige omfanget av kjøp fra ideelle 
i den grad kvaliteten har vært tilstede. Helse Nord RHF vil fortsatt ha dette som 
hovedstrategi, all den tid markedet er slik som i dag. 
 
Helse Nord RHFs strategi er videre å ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til 
eksisterende tilbud hos private aktører så lenge disse oppfyller nødvendige krav til 
kvalitet og pris.  
 
Helse Nord RHF har pr. i dag avtaler med opsjoner som kan øke kjøpene fra de private 
med inntil 50% av avtalens verdi innenfor alle tre tjenestegrener. Som en del av 
strategien vil Helse Nord RHF, om mulig, øke de ideelle virksomhetenes andel av private 
institusjonsplasser ved behov, der markedet ligger til rette for det. Dette er i så fall 
konkrete vurderinger med utgangspunkt i behov som oppstår, i lys av tjenestekvalitet, 
mangfold, geografisk nærhet etc.  
 
Tilsvarende kriterier og vurderinger vil bli brukt når nye avtaler skal etableres.    
 
Helse Nord RHF vil inkludere både ideelle og kommersielle aktører i sitt plan og 
utviklingsarbeid og sørge for at alle aktører får de samme rammevilkår for å tilby sine 
tjenester i regionen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 
 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2006-04-07-402



