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Styresak 71–2022 Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester - 

oppfølging av styresak 121-2020 

 

Formål 
Formålet med saken er å legge frem en årlig oversikt over gjennomførte og planlagte 
anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester, og er en oppfølging av styresak 121-2020 
Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret (styremøte 30. september 
2020).   

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Avtalebaserte helsetjenester er et viktig supplement til helseforetakenes leveranser av 
spesialisthelsetjenester. Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester gjør at vi på kort og 
lengre sikt, kan løse utfordringer ift. ventetider og fristbrudd. Dette gir rom for at 
helseforetakene kan planlegge egen tjenesteproduksjon helhetlig og langsiktig. I 
avtalene legges det til rette for samarbeid mellom private tjenesteytere og 
helseforetakene i regionen for å skape pasientens helsetjeneste med fokus på 
tilgjengelighet og god kvalitet.  
 
En årlig oversikt over gjennomførte, pågående og planlagte anskaffelser, skal gi styret 
trygghet for at kjøp av avtalebaserte helsetjenester understøtter Helse Nord RHFs sørge-
for-ansvar. 

Bakgrunn 
Styret behandlet styresak 121-2020 Anskaffelser av private helsetjenester – involvering av 
styret i styremøte 30. september 2020, og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør legge frem en årlig oversikt over kjøp av private helsetjenester, 

herunder resultat av gjennomførte og plan for nye anskaffelser.  
2. Styret ber adm. direktør involverer styret i planlegging og gjennomføring av 

anskaffelser av private helsetjenester i tilfeller der det er ventet eller oppstår særlige 
problemstillinger.  

 
Styret ble i styresak 63-2021 Anskaffelser av private helsetjenester, oppfølging av styresak 
24-2020 og 121-2020 (26. mai 2021) orientert om ferdigstilte og pågående anskaffelser 
av private helsetjenester. Styresak 63-2021 var en oppfølging av styresak 121-2020 
anskaffelser av private helsetjenester – involvering av styret.   
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Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester  
Helse Nord RHF skal sørge for at innbyggere i Nord-Norge har tilgang til gode, 
fremtidsrettede og likeverdige spesialisthelsetjenester, uavhengig av bosted og andre 
demografiske variabler. Offentlige avtaler med private tjenesteytere er et viktig 
supplement til egen tjenesteproduksjon og avgjørende for å oppfylle Helse Nords sørge- 
for ansvar.  

Ferdigstilte anskaffelser 2021/2022 
PET/CT-undersøkelser  
Med virkning fra 1. mai 2021 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av PET/CT- 
undersøkelser, med en årlig økonomisk ramme på 3 MNOK. Avtalen er tildelt Aleris 
Røntgen AS. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon for forlengelse på to + to år. 
Avtalen er et supplement til tjenester levert av PET- senteret ved UNN Tromsø.   
 
Radiologi  
Med virkning fra 6. september 2021 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av 
poliklinisk radiologiske undersøkelser – MR-mammae og Mammografi i Tromsø, med en 
årlig økonomisk ramme på 3,5 MNOK. Avtalen er tildelt Aleris Røntgen AS. Avtalen har 
en varighet på to år, med opsjon for forlengelse på to år.  
 
Med virkning fra 1. januar 2022 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av poliklinisk 
radiologisk undersøkelser - MR-prostata i Tromsø, med en årlig økonomisk ramme på 
2,5 MNOK. Avtalen er tildelt Aleris Røntgen AS. Avtalen har en varighet på et år, med 
opsjon for forlengelse på to år.  
 
Somatiske spesialisthelsetjenester – lungemedisin og gastromedisin  
Med virkning fra 1. november 2021 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av 
lungemedisin og gastromedisin i Bodø, med en årlig økonomisk ramme på hhv. 4 MNOK 
og 7,2 MNOK. Avtalen er tildelt Aleris Helse AS. Avtalen har en varighet på et år.  
 
Kontinuerlig døgnbehandling innen psykisk helsevern  
Med virkning fra 14. mars 2022 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av 
døgnkontinuerlig behandling innen psykisk helsevern for barn og ungdom opp til 18 år 
med alvorlig spiseforstyrrelser, med en årlig økonomisk ramme på 3,6 MNOK. Avtalen er 
tildelt Modum Bad. Avtalen har en varighet på ett år, med opsjon for forlengelse på ett 
år. Tilbudet er et supplement til tilbudet som gis ved Regionalt senter for 
spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.    
 
Habilitering/rehabilitering til ungdom og voksne med psykiske lidelser 
Med virkning fra 1. juli 2022 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av 
habilitering/rehabilitering for ungdom og voksne med psykiske lidelser, med en årlig 
økonomisk ramme på inntil 13,4 MNOK. Avtalen er tildelt Stiftelsen RIBO. Avtalen har en 
varighet på seks år, med opsjon for forlengelse på to år.  
 
Overføring av øremerkede midler fra 2021 til 2022 for kjøp av avtalebaserte 
helsetjenester fra private tjenesteytere 
Psykisk helsevern voksne 
Helse Nord RHF har utvidet eksisterende avtale med Viken Senter med en økning av 
økonomisk ramme på 9,2 MNOK. Avtalen er utvidet frem til 31. desember 2022 med fire 
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nye plasser. Avhengig av behovet, vil det innen utgangen av første halvår 2022 bli tatt 
stilling til om vi skal be Viken Senter om en ny tilsvarende tilleggsavtale for 2023. 
 
Spesialiserte somatiske spesialisthelsetjenester  
Helse Nord RHF har brukt adgangene i avtalen med Aleris Helse i Tromsø til å utvide 
kjøpet innenfor følgende fagområder: Ortopedisk kirurgi (1,2 MNOK), håndkirurgi (1,2 
MNOK), plastikk kirurgi (1 MNOK), Øre-nese-hals (1 MNOK), LIS utdanning 
barneanestesi (0,2 MNOK) og LIS utdanning plastikk kirurgi (0,2 MNOK). Tilsvarer en 
utvidelse av økonomisk ramme på 4,8 MNOK Kjøpet er utvidet frem til 31. desember 
2022.   
 
Helse Nord RHF har tilsvarende utvidet kjøpet ved Aleris Helse i Bodø innenfor 
fagområdet Ortopedisk kirurgi, med økt økonomisk ramme på 1,2 MNOK Kjøpet er 
utvidet frem til 31. desember 2022.    
 
Helse Nord RHF har inngått kortvarig avtale med Aleris Helse i Tromsø om kjøp av 
tjenesten søvnapne med en økonomisk ramme på 1,2 MNOK. Kortvarig avtale gjelder 
frem til 31. desember 2022.  
 
Helse Nord RHF har inngått kortvarig avtale med Aleris Helse i Bodø om kjøp av 
tjenesten dagkirurgisk ryggkirurgi, med en økonomisk ramme på 2,3 MNOK. Kortvarig 
avtale gjelder frem til 31. desember 2022.   

Pågående anskaffelser 2022 - Spesialiserte somatiske habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester 
Viser til styresak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester – status for anskaffelse (styremøte 24. november 2021) – hvor 
styret ble orientert om status for anskaffelsen.  
 
Helse Nord RHF kunngjorde anskaffelsen 11. mars 2022 etter estimert tidsplan, med 
tilbudsfrist 25. april 2022. Helse Nord har mottatt ti tilbud fra private tjenesteytere, og 
arbeidsgruppen er i prosess med å evaluere tilbudene.  
 
Estimert tidsplan for tildeling av avtaler:  
Avtaletildeling og meddelelse til leverandører: Tentativt uke 36/september 2022 
Avtaleinngåelse: Tentativt uke 38/september 2022 
 
Avtalene har planlagt oppstart 1. januar 2023, og det økonomiske omfanget er anslått til 
inntil 288 MNOK pr. år. Avtaleperioden skal være på seks år, med inntil ett + ett års 
opsjon for å ivareta forutsigbarhet og langsiktighet for alle parter. 
 
Økonomi og kapasitet 
Utgangspunktet er å opprettholde dagens økonomiske ramme. Prognosene tilsier at 
behovet for rehabilitering vokser som følge av økt levealder, og at pasientene har mer 
komplekse behov og trenger mer personell i behandlingen. I tillegg antas det at den 
demografiske utviklingen i avtaleperioden på åtte år vil resultere i økende behov for et 
tilbud til en gruppe pasienter som ikke er hjelpetrengende, men som trenger spesialisert 
rehabilitering for å klare seg selv i hverdagen.  
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Økt behov og krav til kvalitet i behandlingen kan resultere i 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 fører til at noen pasienter i deler av regionen får en større 
andel rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  
 
Samlet sett er det en risiko for at dagens økonomiske ramme ikke vil imøtekomme 
behov for somatisk rehabilitering i avtaleperioden.  
 
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.  

Planlagte anskaffelser 2022/2023 
Tverrfaglig spesialisert rehabilitering - Epilepsi 
Helse Nord RHF har en løpende ytelsesavtale med Røysumtunet om kjøp av tverrfaglig 
spesialisert rehabilitering innen ulike diagnoser for epilepsi. Nåværende ytelsesavtale 
dekker ikke behovet til Helse Nord. Vi er avhengig av ledig kapasitet på avtaler hos 
andre regionale helseforetak og at disse har tilstrekkelig kapasitet til at vi kan få dekket 
vårt behov. Erfaringstall viser et behov for å doble kapasiteten og dermed økt 
økonomisk ramme. Eventuell økt økonomisk ramme er foreløpig ikke avklart. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Avtalebaserte helsetjenester er et viktig supplement til helseforetakenes leveranser av 
spesialisthelsetjenester.  
 
Adm. Direktør er fornøyd med at samarbeidet mellom aktørene i sum bidrar til at Helse 
Nord RHF kan oppfylle sitt sørge-for-ansvar. Tjenestene er tilgjengelige over hele 
regionen, og representerer et kvalitativt godt tilbud for befolkningen. 
 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om gjennomførte, pågående og planlagte 

anskaffelser av private helsetjenester til orientering.  
 
 
Bodø, 14. mai 2022 
 
 
Cecilie Daae 
administrerende direktør 
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