
 

 

 

Møtedato: 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2021/1623-9  Frode Eilertsen  14.11.2021  

 

Styresak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester – status for anskaffelse 

   
 
Formål 
Formå l med såken er å  orientere styret om plånleggingen åv ånskåffelse åv spesiåliserte 
somåtiske håbiliterings- og rehåbiliteringstjenester, med virkning frå 1. jånuår 2023.  
 
I styresak 121-2020 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret (styremøte 
30. september 2020) besluttet styret åt styret skal involveres ved anskaffelser av 
helsetjenester med stor nasjonal eller lokal politisk interesse. Involveringen skal skje i 
planleggingsfasen, underveis dersom særlige problemstillinger oppstår og om resultatet 
av anskaffelsen i etterkant. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Helse Nord tilbyr hovedsakelig behandling gjennom egne helseforetak, men også 
gjennom avtaler med private leverandører. I tråd med helsepolitiske føringer skal 
tjenester fra private supplere tjenesteproduksjon i helseforetakene. Avtaler med private 
leverandører som leverer spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester bidrar 
til å oppfylle Helse Nords «sørge-for»-ansvar for spesialisthelsetjenester.  

 
Bakgrunn  
Helse Nord RHF har syv avtaler med private institusjoner om kjøp av somatiske 
spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Avtalene ble inngått fra 1. januar 
2015, og hadde en varighet til 31. desember 2018, med opsjon på forlengelse inntil 2+2 
år.  
 
Avtalene er i første omgang prolongert to år fra 1. januar 2019 til 31. desember 2020. På 
grunn av kapasitetsutfordringer og covid-19 pandemien ble avtalene ytterligere 
prolongert to år fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022. Avtalene kan ikke forlenges 
etter dette, og nye må derfor etableres. 
 
Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester 
Helsefagavdelingen har siden 2019 gjort forarbeidet med behovsanalysen, både 
gjennom regional arbeidsgruppe (habilitering), samarbeid med regional 
vurderingsenhet (RVE), analyser av volum, og innspill fra dagens leverandører.  
 
Helse Nord RHF skal sluttføre behovsanalysen i samarbeid med representanter fra 
helseforetakene, RVE og regionalt brukerutvalg. Veiledende kunngjøring er under 
planlegging. Dette for å gjøre aktuelle aktører oppmerksomme på anskaffelsen og, 
mulighet til å gi innspill. Nåværende leverandører blir invitert til innspillsmøte.  
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Avtalene har planlagt oppstart 1. januar 2023, og det økonomiske omfanget er anslått til 
inntil 268 mill. kr. pr. år. Avtaleperioden skal være på fire år, med inntil 2+2 års opsjon 
for å ivareta forutsigbarhet og langsiktighet for alle parter. 
 
Potensielle utfordringer – økonomi og kapasitet 
Utgangspunktet er å opprettholde dagens økonomiske ramme. Helse Nord RHF erfarer 
at behovet for rehabilitering vokser som følge av økt levealder, og at pasientene har mer 
komplekse behov og trenger mer personell i behandlingen.  
 
Kombinert med økte krav til kvalitet i behandlingen kan dette føre til økt kostnad pr. 
opphold og totalt antall færre behandlingsplasser sammenlignet med dagens tilbud.  
 
Samarbeid med kommunene er viktig. Variasjonen i tilbudene i kommunene er stor. 
Manglende kommunale tilbud medfører at noen pasienter i deler av regionen får en 
større andel rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  
 
Samlet sett er det sannsynlig at videreføring av dagens økonomiske ramme ikke vil 
imøtekomme et voksende behov.  
 
Potensielle utfordringer – kvalitet og tilgjengelighet 
Dagens leverandører har over tid utviklet sitt tilbud til det bedre for pasientene. Helse 
Nord RHF ønsker at rehabiliteringstilbudet fortsatt skal utvikles, hvilket kan bety økt 
krav til spesialistdekningen hos fremtidige tilbydere.  
 
Flere av dagens leverandører er lokalisert på mindre steder, hvor erfaringen er at det er 
større utfordringer med å skaffe og holde på legespesialister enn i mer urbane områder.  
 
Estimert tidsplan for kunngjøring av anskaffelsen:  
• Veiledende kunngjøring av anskaffelsen: Medio november.  
• Ferdigstille behovsanalyse: 1. februar 2022. 
• Ferdigstille kravspesifikasjon: 1. mars 2022. 
• Ferdigstille øvrige konkurransedokumenter: februar/mars 2022. 
• Kunngjøring av anskaffelsen: 11. mars 2022. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
I trå d med styrets vedtåk i styresak 121-2020 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og 
involvering av styret (styremøte 30. september 2020) orienteres styret om kommende 
ånskåffelse innenfor spesiålisert rehåbilitering, som potensielt kån medføre kråv til 
ytterligere prioritering åv hvilke tjenester som skål tilbys i egne helseforetåk vs. privåte 
tjenesteytere.  
 
Behovsånålyse og kvålifikåsjonskråv kan føre til skjerpede krav til kvalitet og 
spesialistdekning. 
  
Administrerende direktør er tilfreds med åt prosessen som gjennomføres er bred og 
involverer fågmiljøer og brukere, og bygger på  ånålyser åv åktiviteten i inneværende 
åvtåleperiode. Administrerende direktør vil komme tilbåke til styret dersom særlige 
forhold i prosessen tilsier det.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar saken om anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester til orientering.  
  
2. Styret ber om å bli informert dersom særskilte forhold oppstår underveis i 

anskaffelsen. 
 
 
Bodø, den 14. november 2021 
 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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