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Styresak 150-2014/4 Anskaffelse private spesialiserte 

rehabiliteringstjenester, orientering om 

resultatet av anskaffelsen - oppfølging av 

styresak 144-2013 
 
 
1. Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, strategidokument i styremøte, den 18. desember 2013. Styret 
fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private spesialiserte 

rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg. 
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen 

etter at anskaffelsen er gjennomført. 
 
Tildelingsprosessen er avsluttet, og resultatet ble kommunisert til institusjonene den 
10. november 2014. Det er ikke mottatt formelle klager innen fristen som var satt til 18. 
november 2014. Prosessen med kontraktsignering og planlegging hos institusjonene for 
å ta i bruk de nye avtalene fra 1. januar 2015 pågår.  
 
Anskaffelsen hadde en opprinnelig økonomisk ramme på om lag 190 mill. kroner. Helse 
Nord RHF har imidlertid tildelt avtaler for om lag 220 mill. kroner (2014), ca. 20 mill. 
kroner høyere enn avtalebeløpene i 2014.  
 
2. Prosess 
Åtte institusjoner meldte sin interesse for å være avtalepart for én eller flere ytelser. 
Alle fylte de grunnleggende kravene for å være avtalepart og ble invitert til to 
forhandlingsmøter hver.  
 
Forhandlingsmøte 1 tok utgangspunkt i hva den enkelte institusjon hadde beskrevet i 
sitt tilbud, og tok i første rekke sikte på å utdype tilbudets særlige styrker, avklare 
uklarheter, og gi tilbakemelinger slik at institusjonene kunne forbedre sine tilbud.  
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Forhandlingsmøte 2 tok utgangspunkt i revidert tilbud, og ett hovedfokus var 
avstanden mellom Helse Nord RHFs økonomiske ramme og tilbudenes minste samlede 
økonomi. Institusjonene fikk så anledning til å revidere sine tilbud en gang til.    
 
3. Tildelingsbeslutning 
Basert på tilbud og reviderte tilbud, og den samlede vurderingen som er gjort, besluttet 
Helse Nord RHF å tildele avtale til alle åtte institusjonene:   
• Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)   
• Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad RNNK   
• LHL - klinikkene Skibotn (LHL – Skibotn) 
• Evjeklinikken avd. Lødningen (Evje) 
• NIMI1 AS   
• Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)   
• Nordtun Rehabilitering (Nordtun)   
• Helgeland Rehabilitering (HRIS) 
 
4. Tildelingsmekanisme 
Institusjonene er gjort kjent med tildelingsmekanismen, som er en helhetsvurdering 
gjort langs tre akser. Den ene aksen er pris og kvalitet. Den andre aksen er å sikre et 
differensiert og mangfoldig tilbud til befolkningen i hele Helse Nord. Den tredje aksen er 
å sikre god geografisk fordeling av tilbudet. Tildeling av avtaler er dermed også sett opp 
mot tilbudene som gis i regi av egne helseforetak.   
 
Ivaretakelsen av ”sørge-for” ansvaret for innbyggerne i hele regionen har ligget til 
grunn for valg av avtaleparter. En kombinasjon av tildelingsmekanismens tre akser er 
nødvendig for å kunne oppfylle "sørge-for” ansvaret, og er samtidig i tråd med 
anskaffelsesregelverket.   
 
Føringene for anskaffelsen er utformet på bakgrunn av innspill fra helseforetakene, 
koordinerende enheter, brukerorganisasjoner, erfaringer fra samarbeidsmøter med 
rehabiliteringsinstitusjonene og nasjonale føringer, og er ivaretatt så langt det har vært 
mulig innenfor institusjonenes tilbud og den økonomiske rammen.  
 
Gjennom tildelingsbeslutningen er tilbudet til pasientgrupper med hjelpebehov og 
prioriterte pasientgrupper søkt økt. Tilbud i form av dagbehandling er tildelt. Tilbudet 
til enkelte pasientgrupper er redusert, fordi økt samarbeid med kommuner skal bidra 
til å gi en større del av målgruppene et kommunalt tilbud, i tråd med helsepolitiske 
målsetninger. Vi har også lagt vekt på å samle større fagmiljøer for å oppnå økt kvalitet 
og robusthet. Av den enkelte institusjons ulike tilbud har Helse Nord RHF tildelt de 
ytelser og den fordelingen som totalt sett gir den beste sammensetningen for 
befolkningen i regionen.  
 
  

1 NIMI: Norsk idrettsmedisinsk institutt  
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Helse Nord RHF har ikke fullt ut klart å oppfylle "sørge-for” ansvaret innenfor rammene 
av tilbud og økonomi. Særlig gjelder dette ytelsen ME2 og muligens ytelsen Andre 
pasienter med sammensatte behov. Helse Nord RHF vil derfor vurdere tiltak overfor 
disse pasientgruppene i etterkant av anskaffelsen. 
 
5. Fordeling av ytelser og omfang 
Avtalene har en varighet på fire år med mulighet for en forlengelse på to pluss to år. 
Fordelingen mellom og innenfor ytelsene er veiledende og kan endres, dersom 
behovene endres. En summarisk fremstilling av anskaffelsen følger av vedlegget. 
 
6. Administrerende direktørs vurdering 
Anskaffelsen er gjennomført i tråd med premissene vedtatt i styresak 144-2013. Adm. 
direktør er fornøyd med at resultatet gir et godt samlet tilbud, med god geografisk 
fordeling, og at prosessen er avsluttet uten formelle klager. Adm. direktør vil vurdere å 
øke tilbudet til ME-pasienter og pasientgrupper med sammensatte behov som ikke 
dekkes innenfor de øvrige ytelsene. 
 
 
 
Vedlegg:  Summarisk oversikt over resultatet av anskaffelsen 
 

2 Myalgisk encefalopati – Kronisk Utmattelsessyndrom 
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Vedlegg – Anskaffelse private spesialiserte helsetjenester 
 
Habilitering barn og voksne Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn 
hjelpetrengende 

Dag Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Pasienter i habiliterings-
tjenestens 
Målgrupper 

   274 267 

 
VHSS 

 
2350 

 
90 

 
 

RNNK 390 150 30 
Barn og unge med 
reumatiske sykdommer 

   

VHSS 196   
    
Langtidsoppfølging av barn 
etter alvorlig sykdom/skade 

   

VHSS 216   
RNNK 100  30 
RNNK, intensiv 
gangtrening 

180 60  

 
Kreft 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn 
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

LHL-Skibotn  175  105 93 
RNNK 275 275 100 
VHSS 400   
Nordtun 320 80  
HRIS 110 32 18 
Sykelig overvekt Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn 
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Barn og ungdom    45 33 
 Evje 500 (1000 døgn 

foresatte) 
  

VHSS 500   
Voksne med sykelig 
overvekt 

     

LHL-Skibotn 1677   117 84 
NIMI    1500 
Evje 2200   
VHSS 800  150 
Overvektsopererte      
Evje 300   30 20 
VHSS 400  50 
Hjerneslag og 
traumatisk/ervervet 
hodeskade – subakutt 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 150 150 45 65 42 
RNNK 275 300  
Nordtun 100 150  
HRIS 120 80 42 
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Hjerneslag kronisk Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 500 330 45 250 214 
RNNK 1450 650 200 
Nordtun 350 250  
HRIS 175 175 42 
VHSS 400 100  
Nevrologi Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK 1500 1500 200 190 180 
VHSS 1000 360  
CFS-ME Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

HRIS 210  42 12 57 
Sanseforstyrrelser Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 600  110 87 51 
Nordtun 700   
Hjertesykdommer Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK   1100 256 246 
LHL-Skibotn 1600  200 
VHSS 1500  150 
HRIS 400  40 
Kols og andre 
luftveislidelser 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

LHL-Skibotn 2100 125 300 172 175 
VHSS 800 50  
Nordtun 250 50  
HRIS 336 42 42 
Ortopedi Døgn ikke 

hjelpetrengende 
Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 1020 660 200 574 870 
RNNK 500 400 150 
Nordtun 3800 1200  
HRIS 220 220  
Andre pasienter med 
komplekst og sammensatt 
sykdomsbilde 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

Nordtun 105 150  20  
HRIS 80 80  
Inflammatoriske 
sykdommer 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

RNNK 3100  360 261 260 
VHSS 1100   
Nordtun 600   
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Muskel-/skjelett og ikke-
inflammatoriske 

Døgn ikke 
hjelpetrengende 

Døgn  
hjelpetrengende 

 
Dag 

Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 2168  382 597 803 
RNNK 2080  920 
NIMI     1000 
VHSS 1600  250 
Nordtun 1000   
HRIS 500  100 
Arbeidsrettet rehabilitering Døgn ikke 

hjelpetrengende 
  

Dag 
Sum opphold 
2015 

Sum opphold 
2013 

OiF 1200  292 117 204 
VHSS 900  200 
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