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Høringsuttalelse: 

 

Høring - fritt rehabiliteringsvalg 

 
NHO Service er positive til at departementet anerkjenner de private aktørenes kompetanse 
og kapasitet inn i dette feltet og at fritt rehabiliteringsvalg legges inn under ordningen fritt 
behandlingsvalg. Vi støtter dermed hovedinnretningen på de vurderinger og anbefalinger 
departementet gjør i høringsnotatet fra side 21-23. Private rehabiliteringsinstitusjoner 
inkludert i ordningen, kan sikre større brukermedvirkning, og konkurranse gi et godt 
incitament for å øke kvaliteten på tilbudet totalt sett.  
 
NHO Service organiserer medlemsbedrifter gjennom bransjenettverket Rehabilitering, flere 
av de private virksomhetene tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor feltet 
spesialisthelsetjenester.  
 
Vi har følgende kommentarer og innspill til mer spesifikke problemstillinger i høringsnotatet:  
 
1) Vurderingskompetanse: NHO Service foreslår at alle rehabiliteringsinstitusjonene som er 
gitt avtale fra helseregionene også blir tildelt vurderingskompetanse for de pasientgrupper 
de er gitt avtale for. Dette basert på de kravene som gjelder for å ha vurderingskompetanse i 
spesialisthelsetjenesten. Det er viktig med likebehandling av offentlige, private og ideelle 
aktører. De private institusjonene er fra helseregionene blitt vurdert å ha nødvendig 
kompetanse på de områder de har fått avtale på. NHO Service mener derfor at dette naturlig 
må gjelde for både offentlige og private rehabiliteringstilbud. Om dette ikke oppnås og 
helseforetakene fortsatt skal være de eneste som gir vurderingskompetanse, vil effektene av 
ordningen bli redusert 
 
2) Egenandeler: Det foreslås at det ikke skal gjøres noen endringer i ordningen med 
egenandeler. Dette innebærer i så fall en videreføring av en situasjon hvor noen få private og 
alle offentlige rehabiliteringstilbud fortsatt skal kunne drives uten egenandeler, noe som 
skaper ulik konkurransesituasjon ved at brukere selvfølgelig tenderer til å velge tilbud som 
ikke betyr egenandeler. Denne ordningen bidrar i dag til at det er ventelister hos 
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institusjoner som ikke har egenandeler, mens det er ledig kapasitet hos andre som har 
egenandeler. Ordningen vil dermed kunne bidra til dårlig kapasitetsutnyttelse og økte 
ventelister. 
 
3) Prisfastsetting: NHO Service har tidligere påpekt i høringssvarene knyttet til fritt 
behandlingsvalg at prisfastsettingen er en kritisk faktor. Skal man oppnå både redusert 
ventetid, økt valgfrihet og økt effektivitet i de offentlige sykehusene, må ordningen for 
prissetting ta utgangspunkt i både en markedsmessig prissetting oppnådd gjennom anbud, 
som vurderes opp mot den prissetting som er etablert gjennom DRG-systemet i sykehusene.  
Om man etablerer en ordning hvor laveste pris oppnådd gjennom et anbud blir styrende, vil 
dette innebære en 2-deling av prissettingen for sammenliknbare tjenester; de offentlige 
sykehusene som finansieres etter ISF og DRG-systemet og private leverandører under 
ordningen Fritt behandlingsvalg. En slik 2-deling vil redusere mulighetene for å oppnå en 
effektivisering av de offentlige sykehusene, samtidig som det vil øke sjansene for at man 
oppnår en monopolisering av de private leverandørene som har økonomisk evne til å tåle 
underskudds drift i en etableringsfase.  
 
Vi ser det også som viktig at en ordning med fritt rehabiliteringsvalg tar opp i seg felles 
retningslinjer for hvordan belegg/ ytelse skal følges opp og betales for basert på mest mulig 
likebehandling og forutsigbarhet i avtalevilkårene mellom helseforetakene og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
NHO Service viser for øvrig til tidligere avleverte høringsuttalelser knyttet til Fritt 
behandlingsvalg og våre anbefalinger og råd der. 
 
Høringssvar knyttet til forskrift om fritt behandlingsvalg 21.08.15  
Høringssvar. fritt behandlingsvalg 
 
Vi viser også til tidligere høringssvar fra NHO Service vedrørende Fritt behandlingsvalg i 
spesialisthelsetjenesten, datert 16.09.14 og våre synspunkter der spesielt knyttet til 
prisfastsetting i anbudene. 
Høringssvar fritt behandlingsvalg 
 
Hvis det er ønskelig fra departementets side med utdypning av våre innspill, stiller vi oss 
gjerne til rådighet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dag Ekelberg, 
Næringspolitisk direktør, 
NHO Service 
Tlf: 95050559 
epost: dag.ekelberg@nhoservice.no 
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