Svar på høring: Strategi 2020 Helse Midt-Norge
Private sykehus utfører årlig ca 9000 operasjoner på vegne av Helse Midt-Norge. I tillegg utføres et
betydelig antall operasjoner for forsikrings-selskaper samt operasjoner hvor pasientene betaler selv.
Prisy vil anslå at private sykehus til sammen utfører ca 16.000 dagkirurgiske operasjoner i året i
Helse Midt-Norge. De private sykehusene er således en ressurs i arbeidet med å ivareta "sørge-for"
ansvaret i regionen, og utgjør en viktig del av tilbudet til befolkningen"
De private sykehusene dokumenterer kvalitet til alle relevante registre og oppnår meget høy score i
sine pasienttilfredshetsundersøkelser. Sykehusene legger betydelig vekt på kvalitetsarbeid. Ett av
sykehusene er ISO sertifisert, de øvrige er i avsluttende fase i sin sertifiseringsprosess.
Organiseringen av pasientforløpet hos de private sykehusene innebærer at pasientene forholder seg
til en og samme lege gjennom hele pasientforløpet, fra poliklinikk til utskriving, noe som gir
trygghet og forutsigbarhet.

I tillegg til overnevnte betraktninger har Prisy følgende svar på de stilte spørsmål i
høringsdokumentet:

1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020?
Prisy deler oppfatningen om hovedutfordringene.

2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for
spesialisthelsetjenesten?
Prisy er enige i de aktuelle målene.
Er det andre strategiske mål som vurderes som like viktige?
Prisy mener en reduksjon i ventetid også bør være et strategisk mål.

3. Er det enighet om prinsippet for oppgavedeling som styret har vedtatt og sendt
ut på høring?
Prisy mener Helse Midt-Norge bør øke bruk av private aktører til å avlaste den offentlige
produksjonen i Helse Midt-Norge ytterligere, se for øvrig svar på punkt 4.
Er det andre måter å organisere tjenestene på som vil gi rom for å møte de utfordringene som
er beskrevet?
Prisy mener Helse Midt-Norge bør benytte privat aktører som avlaster også innenfor psykiatrien.
Vi vil kunne være et viktig bidrag til å øke tilgengelighet og redusere ventetider.
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4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavefordeling
/tjenesteorganisering som kan bidra til å løse de målene som er satt, herunder
forholdet mellom å sentralisere noen spesialiserte tjenester og desentralisere
andre oppgaver?
Prisy mener en mest mulig effektiv utnytting av ressursene (helsekroner og personell) kan oppnås
ved økt bruk av private sykehus til å avlaste den offentlige produksjonen i Helse Midt Norge
ytterligere. Kostnadene for Helse Midt-Norge for en operasjon ved et privat sykehus er under
halvparten av kostnaden for tilsvarende operasjon ved et offentlig sykehus. Ved en økt bruk av
private aktører kan Helse Midt-Norge derfor utnytte ressursene mer optimalt ved å kanalisere de
frigjorte midlene inn i annen virksomhet i regionen.

5. Andre tilbakemeldinger
Prisy deler oppfatningen om økt fokus på forebyggende tiltak men vi er av den oppfatning at det vil
ta mange år før et slikt fokus vil føre til reduserte behandlingskøer.
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