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1 BAKGRUNN 
Bildediagnostikk som fagområde utgjør et sentralt element innen diagnostikk og behandling.  

Undersøkelsene som gjøres er en viktig del av den kliniske vurderingen ved å stille en diagnose, følge 

sykdomsforløpet og vurdere behandlingseffekter. Det er en rask utvikling i teknologi (utstyr, 

modaliteter og IKT), og det utvikles nye behandlingsmetoder der bildediagnostikk er direkte 

involvert. Antall henvisninger til både private og offentlige aktører øker stadig. Samtidig kan mye 

tyde på at ikke all bruk av bildediagnostikk er like godt klinisk begrunnet. Bruk og prioritering av 

bildediagnostikk varierer i regionen og det er til dels store variasjoner i ventetider. 

Helse Midt-Norge RHF har et ansvar for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige 

spesialisthelsetjenester. Krav til reduksjon i ventetider generelt og til raskere kreftutredning spesielt 

stiller skjerpede krav til hvordan helseforetakene utnytter den samlede kapasiteten innenfor 

bildediagnostikk i regionen. Dette med hensyn til kompetanse, utstyr og lokaler. Bildediagnostikk er 

kompetanseintensivt og til dels svært kostnads- og kapitalintensivt. Det er vesentlig å øke den totale 

utnyttelsesgraden på maskinparken for å dekke det økende behovet for bildediagnostikk på en 

kostnadseffektiv måte. 

Ut i fra ovennevnte forhold med økende kompetansekrav og ressursbehov innenfor bildediagnostikk 

er det utarbeidet en «Regional plan for bildediagnostikk» (2015). Denne planen er fulgt opp gjennom 

prosjektet «Regionalt samarbeid bildediagnostikk» (2016) og «Regionalt fagledernettverk». I den 

regionale planen for bildediagnostikk ble det foreslått et pilotprosjekt mellom St. Olavs Hospital HF 

(STO) og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) for et utvalg fokusområder, som utarbeidelse av felles 

prosedyrer, økt tilrettelegging for tolking på tvers av helseforetakene, samt felles innkjøp av utstyr. 

Utarbeidelse av felles prosedyrer er påbegynt av et regionalt fagledernettverk, og har blant annet 

resultert i at det er teknisk lagt til rette for å dele bilder på tvers av helseforetakene.  

I oppdragsdokumentet for 2017 definerte Helse Midt-Norge RHF (HMN) at STO og HNT skal etablere 

et vaktsamarbeid innen radiologi for bedre å kunne utnytte de samlede radiologiressursene. På 

grunnlag av dette ble det høsten 2017 etablert et prosjekt «Samarbeid bildediagnostikk STO og 

HNT». Basert på utredninger i dette prosjektet og de tidligere prosjektene, har HFene konkludert at 

et vaktsamarbeid innen radiologi vil være veldig vanskelig å gjennomføre uten at det gjennomføres 

en organisatorisk endring med felles ledelse og økonomiforvaltning med tilhørende felles 

rapportering for å oppnå en reell samordning. Videre har HMN i oppdragsdokumentet for 2018 

presisert at «STO og HNT skal i løpet av 2018 etablere en felles klinikk for bildediagnostikk med én 

klinikksjef som rapporterer til direktørene i begge helseforetakene». 
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2 DAGENS ORGANISERING OG DRIFT 

2.1 Aktivitets- og kostnadsutvikling 

Bildediagnostikk har i løpet av de siste årene hatt betydelig aktivitets- og kostnadsvekst. I tillegg er 

det opparbeidet et økende etterslep på reinvesteringer av utstyr, noe som tilsier at kostnadene 

burde vært ytterligere høyere i form av økte avskrivninger eller leie. Grafen nedenfor viser den 

historiske utviklingen og hvordan kostnadsutviklingen trolig vil fortsette med historisk aktivitets- og 

kostnadsvekst. Sammenstilt med generelle føringer i Langtidsplanen for HMN 2017-2022 med 1,5 % 

årlig effektivitetskrav utgjør denne utviklingen en årlig kostnadsdifferanse på 104 MNOK i 2022. For å 

sikre bærekraft og skape et økonomisk handlingsrom for å investere i nytt utstyr, så betyr det at 

kostnadsveksten må dempes gjennom aktive tiltak.  

 

 

Den historiske utviklingen i aktiviteter innenfor bildediagnostikk er videre analysert for å se i hvor 

stor grad kostnadsveksten kan relateres til aktivitetsvekst.   
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Det har vært økt aktivitet innenfor bildediagnostikk i Trøndelag siste 5 år, og særlig relatert til tyngre 

modaliteter, da veksten som tar hensyn til undersøkelsenes kompleksitet1 er høyere enn veksten i 

antall undersøkelser. Det foreligger ingen aktivitets-/kompleksitetsfaktor for Nukleær medisin og PET 

scanning, og disse modalitetene er derfor utelatt (disse utgjør totalt 1 % av totale tiden brukt til 

undersøkelser). Ut fra dette kan siste års kostnadsvekst relateres til økt etterspørsel av 

bildediagnostikk og tilhørende økt aktivitet innenfor fagområdet, men dette forklarer ikke den totale 

kostnadsveksten. Aktivitetsveksten vil trolig videreføres, da det i en behovsanalyse, utført av HMN i 

2017, estimeres en videre årlig økning i behov for bildediagnostikk på 2-3 %2, som følge av økende 

etterspørsel etter flere og mer avanserte bildediagnostiske undersøkelser. Ut fra dette ansees 

videreføring av historisk kostnadsvekst, som har vært betydelig høyere enn aktivitetsveksten, 

innenfor området å være reell uten at det aktivt utføres noen tiltak innenfor fagområdet. 

2.2 Dagens organisering av bildediagnostikk 

Bildediagnostikk er i dag ulikt organisert i helseforetakene. STO har en egen klinikk for 

bildediagnostikk med tilhørende klinikksjef og som er en del av ledergruppen. Klinikken har egen stab 

og avdelingsstrukturen er fagorientert. Totalt består klinikken per i dag av 257 årsverk, hvorav 67 

radiologer (inkludert leger i spesialisering (LIS)), 6 nukleærmedisinske leger og 133 årsverk 

radiografer. Bildediagnostikk ved HNT er organisert som to geografiske avdelinger (Levanger og 

Namsos) under klinikk for medisinsk service. Klinikken har begrenset stab, noe som innebærer at 

Senter for virksomhetsstøtte og utvikling bistår med håndtering av økonomi og administrasjon. 

Klinikkleder er en del av foretaksledelsen, og har blant annet to avdelingslederne for bildediagnostikk 

(radiografer) under seg. Avdelingene for bildediagnostikk består til sammen av 25 årsverk radiologer 

(inkludert LIS) og 48 årsverk radiografer.  

 

                                                           
1 Aktivitets/kompleksitetsfaktorer baserer seg på studie utført av St Olav våren 2018 (arbeid enda ikke ferdigstilt). 
Følgende faktorer benyttes: Røntgen 1, CT 3, UL 3 og MR 5. 

 
2 Kilde: Helse Midt-Norge: Behovsvurdering 28.08.2017 relatert til Anskaffelse av private helsetjenester i 
bildediagnostikk – avtaler gjeldende fra 01.06.2018. 
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3 HVORFOR FELLES ORGANISERING OG DRIFT? 
En felles organisering vil bidra til å realisere HMN strategi 2030. Strategien fokuserer på at 

helsetjenesten skal ytes mer helhetlig og redusere ubegrunnet variasjon for å sikre befolkningen et 

likeverdig helsetilbud. Vi går demografiske endringer i vente, som vil gi et økt behov for 

helsetjenester. Vi må gripe mulighetene som ny kunnskap, teknologi og innovasjoner gir oss. 

Framskrivninger viser at utviklingen kan komme til å gå i to retninger parallelt; ytterligere samling av 

spisskompetente miljøer og særlig ressurskrevende prosedyrer, samtidig som diagnostikk og 

behandlingsmuligheter desentraliseres. 

Det vil være viktig å ha rett kompetanse på rett plass til rett tid. Tidligere har utfordringer relatert til 

kompetanse og ressurser til å dekke befolkningens behov for helsetjenester vært møtt med en 

vekststrategi med betydelig økning i ressurser. Dette er ikke lenger bærekraftig, og det må derfor ses 

på nye metoder for å løse behovene for helsetjenester. Reorganisering av tjenestetilbud og å arbeide 

annerledes enn før vil være nøkkelen. Organisering av tilgjengelig personell og ledere på en bedre 

måte samt sikre rett kompetanse frem i tid vil være sentralt. Arbeidsprosesser og pasientforløp må 

kontinuerlig forbedres for å møte økende etterspørsel av spesialisthelsetjenester. 

Samarbeid er en suksessfaktor for å sikre en organisering som forvalter samfunnets ressurser på en 

best mulig måte for pasientene. Vi må tenke nytt, og løse flere oppgaver på tvers av faglige og 

organisatoriske grenser. En felles organisering vil gi et sterkere fagmiljø med styrket samarbeid 

mellom forskningsmiljøene ved sykehusene i HNT og STO. Dette vil således følge anbefalingene fra 

strategidokumentet om bedre utnyttelse og nærhet til forskningsmiljøene. Det er behov for bedre 

oversikt og styring av framtidige behov for bemanning, rekruttering og kompetanse. En felles 

organisering vil gjøre dette mulig. 

3.1 Bedre ressursutnyttelse (personell og utstyr) 

Ved en felles organisering vil man kunne utnytte de samlede ressursene i begge foretakene bedre, 

blant annet gjennom vaktsamarbeid innen radiologi. Store og små sykehus er organisert på ulike 

måter, og et tettere og mer forpliktene samarbeid vil bidra til gevinstrealisering. Små sykehus har i 

perioder overkapasitet på vakt, og dette vil kunne være med å avlaste arbeidsmengden på STO hvor 

det er svært travle vakter. En felles organisering vil også legge til rette for en optimalisert 

funksjonsdeling for utnyttelse av hver lokalisasjons fulle potensiale. En formalisert, helhetlig 

rollefordeling vil gi bedre ressursutnyttelse.  

3.2 Reduksjon i innleie av eksterne 

Både HNT og STO benytter seg i dag i varierende grad av private aktører for tolkning av bilder i. Ved 

HNT brukes dette som en overtrykksventil, og ved STO kommer dette som et resultat av økende 

arbeidsmengde uten økonomiske rammer til å ansette flere. Dette er en konsekvens av stram 

økonomi, og dersom de økonomiske faktorene ikke endres er det fare for at dette vil bli en økende 

trend. Muligheten for fjerntolkning av bilder utført av radiologer i andre land kan være en mulig 

løsning. Dette er ikke ønskelig, og en felles organisering med bedre ressursutnyttelse vil kunne bidra 

til å snu trenden med innleie av eksterne aktører. 

3.3 Faglig kvalitet 

En felles organisering vil ha hovedfokus på fag og kvalitet. Fagmiljøene på lokalsykehusene skal 

styrkes, slik at flest mulig pasienter kan diagnostiseres og behandles lokalt, i tråd med regional plan 

for bildediagnostikk. Ved å ta i bruk nye metoder ved alle lokalisasjoner vil lokalsykehusene bli mer 

faglig spesialisert. Dette vil bidra til en optimalisert arbeidsdeling og pasientflyt mellom 

lokalisasjonene. Det er i dag variasjon i faglig kvalitet, og en felles organisering med fokus på faglig 
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utvikling har til hensikt å øke kvaliteten på det som leveres fra samtlige sykehus i regionen for å sikre 

lik behandling for pasientene. Dette krever en felles, strukturert opplæring. Økt kvalitet vil føre til 

reduksjon i avvik, som er et av effektmålene til HMN. 

3.4 Reduksjon i variasjon (ventetider og kvalitet) 

Det i dag er store variasjoner i ventetid, samt bruk og prioritering av bildediagnostikk i regionen. Ca 

15% av undersøkelsene som blir utført anslås å være unødvendige, og det er et stadig økende volum 

av henvisninger. Ved å utarbeide felles prosedyrer hvor henviser blir ansvarliggjort i større grad enn i 

dag kan dette bidra til å redusere antall unødvendige henvisninger.  En felles organisering med felles 

prosedyrer og prioritering etter beste praksis kan bidra til å redusere variasjon.  

3.5 Mindre dobbeltarbeid (videre utredning, re-gransking) 

Det som leveres fra sykehus med generalistkompetanse vil ikke kunne levere like god kvalitet som 

leveranser fra spesialistsykehus. STO har regionsfunksjon for utvalgte behandlinger, og en korrekt 

beskrivelse av bildene er derfor essensielt for riktig behandling. Feil beskrivelse av bilder vil 

potensielt kunne få alvorlige konsekvenser for pasienten, og klinikere ved STO ønsker ofte bilder 

beskrevet av radiologer med spesialistkompetanse. Dette er uavhengig av om bildene allerede er 

beskrevet på lokalsykehus, noe som medfører en del dobbeltarbeid for radiologene. Ved en felles 

organisering vil fokus på faglig kvalitet, felles utdannelse av radiologer, en tydeligere funksjonsdeling 

og bedre kjennskap til kollegiet bidra til å redusere dobbeltarbeid. 

3.6 Være med å forme fremtidig utvikling av fagområdet 

Helse Trøndelag kan bli en realitet og dette er en mulighet til å organisere seg i forkant av en 
sammenslåing. Ved en felles organisering på dette tidspunktet kan man være med å forme 
arbeidsplassen, og legge rammer for hvordan organiseringen blir utført.  

3.7 Nødvendige økonomiske grep 

De økonomiske rammene i helsevesenet blir stadig strammere, og dagens strategi med økning av 

årsverk er ikke bærekraftig. Det er forventet fra eierne at de økonomiske utfordringene løses på 

andre måter, gjennom endret organisering og nytenkning ved alle sykehusene i regionen.  Den 

økonomiske gevinsten av et helhetlig samarbeid innen bildediagnostikk ligger i at kostnadsveksten 

skal dempes til å være i takt med aktivitetsveksten. Et samarbeid vil bidra til å redusere 

kostnadsveksten og skape en bærekraftig og forutsigbar økonomi. Dette vil skje gjennom 

vaktsamarbeid og bedre kapasitetsutnyttelse av utstyr på tvers av geografi, i tillegg til felles og 

profesjonalisert innkjøp av utstyr. Standardiserte undersøkelser, bedre samarbeid og mindre 

dobbeltgranskning vil også indirekte avkaste seg økonomisk gjennom frigjøring av kapasitet og 

begrensing av vikarkostnader.  
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4 ALTERNATIVER TIL FREMTIDIG ORGANISERING 
Ved etablering av et formalisert samarbeid innenfor bildediagnostikk mellom STO og HNT må det 

etableres en styringsstruktur på tvers av helseforetakene og dagens organisering av fagområdet. STO 

og HNT er ikke kjent med tilsvarende samarbeidsformer mellom HF på klinikknivå i Norge. 

Helseforetaksloven §§ 41 og 42 gir åpning for samarbeid mellom helseforetak «når det er egnet for å 

fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta».  Det er identifisert tre 

hovedalternativer til fremtidig organisering (ikke prioritert rekkefølge): 

0. Fortsette som i dag med et samarbeid gjennom enkeltstående, forpliktende 

samarbeidsavtaler og regionalt fagledernettverk 

1. Etablere et helhetlig og formalisert samarbeid med én forpliktende samarbeidsavtale og 

felles ledelse 

2. Etablere et helhetlig og formalisert samarbeid som et foretak, enten som: 

a. Helseforetak 

b. Ansvarlig selskap 

Nullalternativet tilfredsstiller ikke oppdraget fra eier om et formalisert samarbeid, men tas likevel 

med i vurderingene.  

4.1 Alternativ 0: enkeltstående, forpliktende samarbeidsavtaler og fagledernettverk 

Alternativ 0 er en videreføring av dagens organisering og 

innebærer ingen realitetsendringer. Det vil foreligge et 

forpliktende samarbeid, hvor det vil bli utarbeidet 

samarbeidsavtaler for enkeltområder, slik som foretakene 

har i dag for noen områder. For eksempel avtale om 

oppgavefordeling for regional funksjon for nukleærmedisin. 

Avtalen innebærer at STO har en regional spesialistfunksjon 

og gjennom ambulante tjenester ivaretar den medisinske 

tjenesten ved øvrige foretak. Dette tilsier at øvrige foretak 

kan utføre undersøkelser, men faglig vurdering utføres av 

STO. Fordeling av kostnadene mellom avtalepartene er 

regulert i avtalen. Dette tilsier administrasjonskostnader i 

form av årlige reforhandlinger. Ved utstrakt bruk av enkeltstående samarbeidsavtaler vil det kunne 

medføre økt administrasjon av avtaler, kompleksitet overfor tredjepart og endring i myndighet og 

arbeidsoppgaver for ansatte. 

I ledd av at STO er regionsykehus har STO og HNT samarbeidet over flere år. Gjennom regional plan 

for bildediagnostikk er det tidligere blitt utarbeidet tiltak for bedre samordning og samarbeid innen 

utvalgte områder. De definerte tiltakene har blitt implementert med varierende suksess. Flere tiltak 

innenfor IKT er implementert med suksess. Bærbare stasjoner for hjemmegranskning og tilganger på 

tvers av helseforetakene er tiltak som allerede er gjennomført, og som legger til rette for 

vaktsamarbeid og tolkning av bilder på tvers av foretakene. Tiltak innenfor organisering, bemanning 

og utstyr er igangsatt, men ikke gjennomført i sin helhet. Innenfor organisering ble arbeid relatert til 

flere tiltak startet, som fagledernettverk, felles prosedyreverk og henvisningsmottak, men senere 

stanset. Dette siden prosedyrer ble utført svært forskjellig mellom sykehusene og nettverket ikke 

kom til enighet vedrørende utførelsen av en standardisert prosess. Manglende beslutningsmyndighet 

på tvers av HF ble dermed synliggjort. Arbeidet med bemanning og vaktordning samt utstyr og 

innkjøp pågår, men videre fremdrift er noe avventende inntil beslutning av valg av samarbeidsform 
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foreligger. Erfaringen fra denne samarbeidsformen tilsier at tiltak med økende kompleksitet kan 

være utfordrende å implementere i sin helhet på tvers av sykehus og foretak.  

Det faglige samarbeidet gjennom regionalt fagledernettverk vil bli gjenopprettet ved enkeltstående, 

forpliktende samarbeidsavtaler. Fagledernettverket ble opprettet i 2015 som et resultat av Regional 

Plan fase 2, jf bakgrunn. Intensjonen bak fagledernettverket var å etablere et forum for å bidra til god 

faglig utvikling av bildediagnostikk i Midt-Norge. I tillegg til at nettverket skulle sikre en enklere og 

mer vellykket gjennomføring av en rekke andre foreslåtte tiltak innenfor organisering og bemanning. 

Noe som lå til grunn for opprettelsen av fagledernettverket var imidlertid at nettverket skulle ha et 

klart mandat og beslutningsmyndighet internt i regionen. Nettverket i dag innehar dog ingen 

myndighet verken som faglig eller organisatorisk ledelse, og har dermed liten gjennomslagskraft til å 

gjøre prioriteringer og innføre felles faglige prosedyrer på tvers av HF. Dette resulterer i at hvert 

enkelt HF styrer sine egne ressurser i form av kapasitet, personell og utstyr, noe som igjen innebærer 

at den faglige og administrative ledelsen av foretakene er uavhengig av hverandre.   

4.2 Alternativ 1: Helhetlig og forpliktende samarbeidsavtale med felles ledelse 

For å få til et best mulig samarbeid mellom STO og HNT 

innenfor bildediagnostikk kan partene inngå én altomfattende 

forpliktende samarbeidsavtale. Et slikt samarbeid kan 

gjennomføres ved at myndighet som tilligger styret/andre 

organer i de to helseforetakene delegeres ned til en 

«arbeidsgruppe» for samarbeidet. Det er opp til partene å 

foreslå hvem som skal sitte i denne gruppen, og som et 

minimum bør direktørene i helseforetakene sitte i gruppen. 

Samarbeidsavtalen må helt klart regulere hvilken fullmakt og 

beslutningsmyndighet som tillegges denne gruppen. For 

eksempel er det naturlig at gruppen må ha myndighet til å 

ansette en klinikkleder med ansettelsesforhold til både STO og 

HNT. Når saker behandles i denne gruppen bør gruppen etterstrebe å bli enige, og eventuell uenighet 

må løses mellom styrene i de to helseforetakene. Dette er spesielt gjeldende om hvert helseforetak 

skal ha like mange medlemmer i arbeidsgruppen. Alternativet er å etablere en (oddetalls) 

arbeidsgruppe slik at beslutning med flertall kan gjelde og dermed tilrettelegger for at en beslutning 

uansett kan gjennomføres. 

Avtaleinngåelse 

Et samarbeid gjennom en helhetlig samarbeidsavtale og felles ledelse vil ikke kunne vises utad som 

en egen enhet, men være representert som enten STO eller HNT. Dette kan gjøre avtaleforpliktelser 

overfor tredjepart noe kompleks. Det samme vil være gjeldende overfor pasienten når det gjelder 

hvilket foretak som vises utad i pasientbehandlingen, og hvordan ansvarsforholdet mellom 

helseforetakene vil være ved en eventuell saksøking fra en pasient.  

Når det gjelder avtalerettslige forhold så vil ikke et samarbeid påvirke eksisterende avtaler partene 

har inngått, og offentlig anskaffelse vil håndteres på samme måte som ved dagens samarbeid. Dette 

innebærer at en helhetlig samarbeidsavtale trolig vil være unntatt reglene for offentlig anskaffelse. 

Endelig vurdering av dette kan først utføres når samarbeidsavtale foreligger i sin helhet, jf. vedlegg 4, 

punkt 3.2.  En samarbeidsavtale vil ikke kunne få innvirkning på håndtering av merverdiavgift (mva.), 

da HMN, HNT og STO er fellesregistrert.  
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Administrasjon og ledelse 

En samarbeidsavtale kan være administrativt krevende. Det er viktig å sikre at alle nødvendige 

områder innenfor klinikkenes aktivitet inngår i samarbeidsavtalen, slik at partene har en klar 

forutsetning om hvordan samarbeidet skal gjennomføres. For å lykkes er det viktig at avtalen 

utformes på en slik måte at samarbeidet fremstår som særdeles tydelig og forpliktende overfor 

begge parter. Det bør derfor vurderes å ta inn hvilke regler som gjelder dersom én av partene ikke 

etterlever de forpliktelsene som er definert i samarbeidsavtalen. En felles samarbeidsavtale vil 

medføre fakturering mellom de to HF, og det må utarbeides tydelige retningslinjer for hvordan man 

skal håndtere ulike internpriser mellom HF. Dette er omtalt nærmere i kapittel 7, 

økonomiforvaltning. 

En felles ledelse må forholde seg til to HF, med ulike styringslinjer. Dette kan gjøre det utfordrende å 

få gjennomslagskraft, og utarbeide prosedyrer på tvers av lokalisasjonene. Ansatte vil ved en 

samarbeidsavtale beholde dagens ansettelsesforhold i det foretaket de er ansatt i per i dag. I et slikt 

samarbeid vil det likevel være slik at noen vil kunne oppleve noen endringer i myndighet og 

arbeidsoppgaver, alt avhengig av hvordan samarbeidsavtalen utformes mellom partene. 

Risiko for feiltolkning av avtalen 

Det er viktig å ha et bevisst forhold til at et samarbeid kan av tredjepart tolkes å være mer enn et 

samarbeid ved nære bindinger. Dette kan blant annet resultere i at offentlige myndigheter tolker 

dette som en egen juridisk enhet, det vil si ansvarlig selskap (ANS). Grensen er ikke konkret for når en 

slik tolkning vil tre inn. En konkret vurdering av dette er det offentlige myndigheter som må utføre. 

Resultatet av en tolkning som en egen enhet ved en samarbeidsavtale kan ha vesentlige økonomiske 

konsekvenser, da samarbeidet ikke er rigget for dette som ved en bevisst etablering av et ANS. 

Konkret innebærer dette at samarbeidende bildediagnostiske transaksjoner kan bli fullt ut 

avgiftsmessig belastet ved å bli holdt utenfor nøytral mva. kompensasjon (som videre en av «eierne» 

urettmessig kan bli holdt ansvarlig for), ikke inkludert i mva. fellesregistrering og at «eierne» STO og 

HNT ikke har rett på sjablongmessig 5 % indirekte mva. kompensasjon, jf vedlegg 5, punkt 2.2.1.  

4.3 Alternativ 2: Eget foretak 

Alternativ 2 innebærer etablering av et eget foretak eid av HNT og STO i fellesskap. Dette er altså ikke 

et foretak direkte underlagt RHFet. Ved etablering av et 

formalisert samarbeid som et eget foretak innebærer dette 

at klinikken er en selvstendig enhet og har en definert 

styringsramme gitt i vedtektene/selskapsavtalen. Utad vil 

klinikken fremstå som egen enhet overfor pasienter og 

leverandører. Etableringen av foretaket vil skje som en 

ordinær virksomhetsoverdragelse fra de to helseforetakene 

til et nytt felles eid foretak. En overdragelse innebærer at 

alt av utstyr og alle ansatte relatert til bildediagnostikk i 

HNT og STO overdras til det nye foretaket. 

Helseforetaksloven gir tydelige føringer for valg av 

selskapsform ved at man enten må velge ansvarlig selskap 

(ANS) eller helseforetak (HF). Det er noe ulike regler for virksomhetsoverdragelse for disse to 

selskapsformene. Det er ingen vesentlige forskjeller knyttet til styringsstruktur eller andre forhold 

som vil påvirke den daglige drift, utover at et ANS kan slås konkurs. 

Etablering 

Ved etablering av HF kan bildediagnostikk ved STO og HNT overdras til nytt HF uten videre samtykke 

fra øvrige parter i henhold til Helseforetaksloven. Stiftelsen utføres ved at styrene ved STO og HNT 
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beslutter og fatter et felles vedtak om etableringen av et felles helseforetak. Helseforetaksloven § 9 

siste ledd tilsier at når flere helseforetak stifter et helseforetak sammen, så skal man inngå en skriftlig 

selskapsavtale. En slik avtale kan for eksempel inneholde helseforetakets navn, eiere, formål, 

vedtekter, antall styremedlemmer, innskuddsplikt, plikt til tildeling midler/inntekter, eierandeler, 

foretaksmøtets sammensetning og beslutningsprosess, samt den enkelte eiers ansvar for 

helseforetakets forpliktelser.  

Ved en etablering av ANS foreligger det ikke regler og lovverk for hvordan omdannelsen skal utføres. 

Dette medfører noe mer usikkerhet ved omdannelsen til ANS enn til HF. Imidlertid tilsier forarbeider 

at tilsvarende regler som ved omdanning til HF kan legges til grunn, så lenge reglene i 

Helseforetaksloven passer. Det vil dog være en risiko for at kontinuitetsprinsippet med overføring av 

alle rettigheter og forpliktelser ikke vil være gjeldende. Før eventuell etablering av et ANS må det 

gjøres en konkret vurdering av om fordringshavere og andre rettighetshavere må gi sitt samtykke før 

kontrakter overdras til det nye selskapet. Stiftelsen av et ANS skjer i stor grad på tilsvarende måte 

som for et HF, selv om det juridisk er mindre krav relatert til dokumentasjonens omfang og innhold.  

Et ansvarlig selskap må utarbeide selskapsavtale for å regulere virksomheten til selskapet og 

forholdet mellom deltagerne. Det må nedtegnes i selskapsavtalen om det skal gjøres innskudd eller 

ikke. Deltakerne hefter en for alle og alle for en for selskapets forpliktelser. Den øverste myndigheten 

i selskapet utøves av selskapsmøte, noe som vil være tilfellet her, hvor deltagerne har hver sin 

stemme når ikke annet er avtalt i selskapsavtalen. Dersom selskapet har mer enn 30 ansatte, kan de 

ansatte kreve at de skal velges inn i selskapsmøte.  

Det er ikke krav om at det skal etableres et styre i et ansvarlig selskap. Men man kan avtale at dette 

skal etableres i selskapsavtalen. Dersom det velges et styre skal den alminnelige forvaltningen av 

selskapet overlates til dette styret.  Dersom selskapet først har et styre vil ansatte på samme måte 

som i selskapsmøte inneha en rett til å velge inn representanter i styret. Det kan velges å ansette 

daglig leder for selskapet.  

Virksomhetsoverdragelse er overfor ansatte regulert i Arbeidsmiljøloven og er uavhengig av valg av 

selskapsform. Utgangspunktet er at alle rettigheter og plikter som følger av eksisterende 

arbeidsavtale og arbeidsforholdet overføres den nye arbeidsgiveren. Utgangspunktet er at også 

tariffavtaler og pensjonsordninger overføres den nye arbeidsgiveren. Se mer vedlegg 3, pkt 2.4 og 

3.4. 

Ansvar 

Ved etablering av et HF hefter eier ubegrenset for selskapets ansvar. Det er krav om at det skal være 

egenkapital og denne skal være forsvarlig. Den øverste myndighet tilligger foretaksmøtet som består 

av foretakets eiere. Styreleder og daglig leder skal være tilstede i foretaksmøtet. Det velges et styre 

for selskapets virksomhet. De ansatte kan også her kreve medlemmer i styret. I utgangspunktet er 

eierne ansvarlig for overskudd/underskudd, men slikt ansvar kan også deles etter 

ansvar/kapitalandel i selskapsavtalen. I motsetning til for ansvarlig selskap så gjelder 

forvaltningsloven for helseforetak.  

Et ansvarlig selskap representeres utad av den enkelte deltaker som også kan tegne selskapets firma. 

Det kan dog avtales at bare en eller noen deltakere skal ha rett å tegne selskapets utad og at denne 

retten må utøves sammen. Har selskapet daglig leder representerer denne selskapet utad. Et 

overskudd eller underskudd skal deles likt mellom deltakerne. Det kan deles ut midler fra selskapet 

gitt at midlene ikke trengs til selskapets virksomhet. Forvaltningsloven gjelder ikke for aktiviteten i 

selskapet. Et ansvarlig selskap kan slås konkurs, og dette vil medføre at HNT og STO står uten 

bildediagnostikk. STO og HNT vil således antagelig bli tvunget til å finne en løsning for å overta 
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eiendeler og personell fra konkursboet for å sikre videre drift av sykehusene. Dette kan medføre 

store, uforutsette utgifter og vil bety slutten på felles organisering og drift av bildediagnostikk, med 

potensielt store negative konsekvenser for kvalitet og effektivitet.  

Avgifter  

Avgiftsmessig vil det være en forskjell mellom de to ulike selskapsformene. En fellesregistrering av 

eierne og det nye foretaket vil medføre at transaksjoner konserninternt er uten mva. Transaksjoner 

med eksterne leverandører vil behandles ulikt avgiftsmessig. Et HF vil omfattes av 

kompensasjonsordningen for nøytral mva. knyttet til kjøp av varer og tjenester relatert til driften, og 

får dermed refundert mva. relatert til dette. Et ANS er ikke automatisk en del av den nøytrale 

kompensasjonsordningen og må vurderes på direktorat/departementsnivå før eventuell 

innlemmelse.  Ved selskapsformen ANS er det åpning for at eierne STO og HNT kan motta 

sjablongmessig indirekte mva. kompensasjon (5%) ved kjøp av eller tilskudd til produksjon av private 

helsetjenester i det nye selskapet.  

Regler for offentlig anskaffelse 

Ved etablering av et nytt foretak er det relevant å vurdere om, og eventuelt hvordan, reglene for 

offentlig anskaffelse vil påvirke eksisterende, interne avtaler som overdras til det nye foretaket. 

Dette da varer og tjenester som i dag internfaktureres i utgangspunktet vil bli ansett som ordinære 

anskaffelser ved etablering av egen enhet (transaksjon mellom to parter). Avtale om leveranse av 

varer og tjenester fra det nye selskapet til eierne STO og HNT vil være holdt utenfor regelverket 

knyttet til offentlig anskaffelse. Når det gjelder tjenester ytet fra eierne i form av støttefunksjoner til 

den nye enheten foreligger det gode holdepunkter for at disse varer og tjenester ikke rammes av 

regelverket om offentlig anskaffelse. Dette kan eventuelt utredes nærmere i organisasjonsutviklings-

prosjektet, hvor støttefunksjonenes plassering vil bli besluttet.  

Inkludering av nye deltakere i foretaket 

Håndtering av eventuelt nye deltakere (Helse Møre og Romsdal) ved etablering av et helseforetak er 

ikke omtalt i Helseforetaksloven. Trolig vil det være åpning for nye eiere gjennom en endring i 

selskapsavtalen tilsvarende øvrige selskapsformer, men dette må ytterligere utredes ved endelig valg 

av selskapsform.  

Ved ANS åpner Selskapsloven for at ny deltaker kan tre inn i selskapet i etterkant av etableringen. Ny 

deltaker plikter å signere og tiltrå inngått selskapsavtale. Innskuddet til ny deltaker behøver ikke å 

være større enn øvrige deltakere, men den nye deltakeren vil forplikter seg til å hefte for eldre gjeld. 
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5 MANDAT FOR KLINIKKLEDELSE  
Det er styret i foretaket eller arbeidsgruppen ved en samarbeidsavtale som vil ha myndighet til å 

ansette en daglig leder/klinikkleder for å lede samarbeidet på tvers av dagens to helseforetak. 

Vedkommende skal forestå den daglige ledelse av klinikken(e), og skal følge de retningslinjer og 

pålegg som styret eller arbeidsgruppen har gitt. Dette innebærer at daglig leder/ klinikkleder har et 

totalansvar for klinikken(e) innenfor fag, personal, økonomi og kvalitet. Til sammenlikning med 

dagens klinikklederavtaler vil det helhetlige perspektivet være sentralt: Klinikksjefen vil være 

ansvarlig for å forvalte de samlede ressursene innen bildediagnostikk, slik at det gir et likeverdig 

pasienttilbud på tvers av geografi, samtidig som ressursene utnyttes effektivt. Klinikksjefen skal ha 

oversikt over totalbehovet i regionen og fokusere på kapasitetsutnyttelse og kostnadseffektivitet 

utover historisk fordeling av oppgaver, for å realisere ønskede effekter av et formalisert samarbeid.  

Optimalisering av kapasitetsutnyttelse skal ikke utføres ved å nedbemanne på lokalsykehusene. 

Driften innen bildediagnostikk skal opprettholdes ved alle tre sykehus, og gi et minst like godt 

pasienttilbud som i dag. En optimalisering skal heller ikke utføres ved å sentralisere alle spesialiserte 

undersøkelser, slik at lokalsykehusene utfører kun de generaliserte undersøkelsene. 

Funksjonsfordelingen bør utføres slik at alle undersøkelser som kan gjøres med god nok kvalitet skal 

utføres på lokalsykehus. Det bør være fokus på fagutvikling for å sikre at stadig flere undersøkelser, 

også spesialiserte, kan utføres lokalt for å dempe belastningen på STO og redusere reisevei for 

pasientene.  

Ansettelsesforhold og tittel til klinikkleder vil være avhengig av valg av organisasjonsform. Ved 

alternativ 1 vil det for klinikkleder foreligge et todelt ansettelsesforhold ved HNT og STO. Klinikkleder 

må inneha kvalifikasjoner for å ivareta den faglige dimensjonen for å sikre gjennomslagskraft ved 

faglige beslutninger. I tillegg bør klinikkleder inneha lederkompetanse og riktige personlige 

egenskaper for å lede et formalisert samarbeid. Prinsipielle forhold som samarbeid med andre 

klinikker ved helseforetakene og representasjon av fagområdet bildediagnostikk i ledergruppene vil 

bli utredet nærmere etter beslutning om valg av organisasjonsform. Ved alternativ 2 vil klinikkleder 

være ansatt i foretaket, og inneha rollen som daglig leder. Uavhengig av valgt organisasjonsform skal 

det fortsatt være stedlig ledelse innen bildediagnostikk ved alle tre sykehus. 

Alternativ 1 og 2 vil på sikt innebære organisatoriske endringer. Klinikksjefene har i dag høy grad av 

innflytelse til å organisere klinikken(e) hensiktsmessig, gitt tjenestetilbud og ansvarsområder. I lys av 

dette vil ny klinikksjef ved alternativ 1 og 2 tildeles et mandat for å etablere et 

organisasjonsutviklingsprosjekt. På etableringstidspunktet vil trolig dagens organisasjonsstruktur 

være gjeldende, noe som innebærer at dagens avdelinger legges under en felles, øverste leder. 

Organisasjonsutviklingsprosjektet skal vurdere endringer i organiseringen av bildediagnostikk, for å 

bedre utnytte de samlede ressursene og gi et bedre og mer helhetlig pasienttilbud. Det er identifisert 

flere prosesser som kan slås sammen på tvers av helseforetakene, herunder mottak av henvisninger, 

bemanningsplanlegging, økonomi og regnskap, samt felles innkjøp og vedlikehold av utstyr. I 

kjerneprosessene innen bildediagnostikk gjelder dette særlig beskrivelse av bilder for bedre 

utnyttelse av både kompetanse og kapasitet på tvers av helseforetakene. Som en del av dette 

arbeidet skal et regionalt vaktsamarbeid konkretiseres, innenfor rammebetingelsene for 

akuttsykehus som gjelder for sykehusene i Trondheim, Levanger og Namsos. De ansatte skal fortsatt 

ansettes lokalt ved hvert sykehus, og et vaktsamarbeid vil ikke innebære at noen beordres til å jobbe 

på andre sykehus mot sin vilje. Det må også presiseres at radiologenes kliniske kontakt er viktig, og 

denne skal ikke reduseres i funksjonsdelingen.  
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6 ØKONOMIFORVALTNING 
6.1 Dagens økonomiforvaltning 

For en felles virksomhet er det viktig å ha en finansieringsmodell og økonomiforvaltning som er enkel 

og gjennomsiktig, slik at det er tydelig for helseforetakene hvilke tjenester det betales for og hva som 

er den reelle kostnaden knyttet til disse tjenestene. Som et utgangspunkt for ny modell vil det være 

sentralt å se på dagens modeller for økonomiforvaltning.  

Bildediagnostikk for STO og HNT utarbeider i dag egne, månedlige avdelings eller klinikkregnskap, 

som viser de ulike enhetenes økonomiforvaltning. For STO inneholder klinikkregnskapet i all 

vesentlighet alle inntekter og kostnader knyttet til driften av klinikken. For HNT utarbeides det to 

separate avdeligsregnskap for bildediagnostikk Levanger og Namsos, og som sammen med øvrige 

avdelingers regnskap utgjør klinikkregnskapet. De fleste inntekter og kostnader relatert til klinikken 

er fordelt på avdelingene. Basisrammen fordeles på klinikknivå og ikke videre ned på avdelingsnivå, 

slik at avdelingen får en uforholdsmessig underskudd. I tillegg benytter klinikken og avdelingene 

tjenester fra senter for virksomhetsstøtte som ikke faktureres internt. Dette være seg tjenester 

knyttet til lønn, regnskap, økonomi og HR (utgjør ca. 2 årsverk). For både HNT og STO er imidlertid 

kostnader relatert til leveranser fra HEMIT ikke fordelt/ synlig ned på klinikk eller avdelingsnivå 

(samlet kostnad for begge foretak for PACS/RIS er årlig ca. 25 MNOK). Oppsummert så inneholder 

regnskapene i all vesentlighet inntekter og kostnader knyttet til driften av fagområdet i dag. 

Ved sammenslåing av avdelings-/klinikkregnskapene for begge foretakene er det essensielt å forstå 

hvilke økonomiske prinsipper som genererer tallene. For bildediagnostikk STO finansieres 

inneliggende pasienter via basisramme og internfakturering, og poliklinikk pasienter via egenandel, 

HELFO-refusjon og basisramme. For bildediagnostikk HNT finansieres inneliggende pasienter via 

internprising og poliklinikk pasienter via egenandel og HELFO refusjon eller via internprising ved 

interne rekvireringer fra poliklinikk. Underskuddet til avdelingene dekkes av klinikkens tildelte 

basisramme. Det foreligger altså ingen direkte tildeling av basisramme til bildediagnostikk HNT, men 

avdelingenes underskudd vil tilsvare nivået på basisrammen. Kostnader for begge helseforetak 

genereres etter forbruk. Ut fra ovenstående er de overordnede hovedprinsippene for inntekts og 

kostnadsgenerering lik for begge helseforetakene i dag. 

Relatert til hovedprinsippene for inntektsføring foreligger det både nasjonale føringer og frihet til 

utforming for hvert enkelt helseforetak. Ved egenandel og HELFO-refusjoner er det nasjonale 

føringer. Modell for fordeling av basisramme og eventuell modell for internprising fastsettes av hvert 

enkelt helseforetak. Fordelingen av basisrammen utføres ved skjønnsmessige vurderinger på 

klinikknivå av ledergruppen for hvert enkelt helseforetak. Ut i fra dette vil det foreligge en usikkerhet 

i forhold til nivået på basisrammen fra hvert enkelt foretak, og som skal bidra til å finansiere et 

formalisert samarbeid. Historisk har STO hatt en større andel av finansieringen via basisrammen enn 

HNT. Når det gjelder modellene for internprising utvikles disse på klinikknivå. Bildediagnostikk STO 

har en prismodell som gjelder inneliggende pasienter og hvor prisen for undersøkelsen settes ut i fra 

modalitet (uavhengig av ressursforbruket innenfor en modalitet). Det kan nevnes at STO jobber med 

å utvikle en ny internprismodell. Internprismodell til bildediagnostikk ved HNT tar utgangspunkt i en 

fastpris som videre vektes ut i fra undersøkelsens tyngde / ressursforbruk (iht. HELFO-refusjoner) for 

å fastsette undersøkelsen pris. Dette medfører ulike priser innenfor en modalitet. Ut i fra ovennevnte 

beskrivelse vil to tilsvarende undersøkelser ha ulik pris avhengig av hvilket helseforetak som utfører 

undersøkelsen. Oppsummert foreligger det ulikheter i modellene for internfakturering og 

forholdsmessig sammensetning av internfakturering og basisramme. HNT har en mer nyansert 
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internprismodell som i større grad ivaretar tyngden/ ressursforbruket i undersøkelser, samt en 

høyere andel finansiering gjennom internfakturering enn basisrammen, sammenstilt med STO. 

God økonomiforvaltning forutsetter løpende rapportering av styringsinformasjon. STO og HNT har 

månedlig rapporteringsfrekvens, i tillegg rapporterer STO tertialvis. Innholdet i rapporten er noe 

ulikt, hvor STO rapporterer et større omfang av styringsinformasjon både månedlig og tertialvis. Det 

vil altså være behov for å etablere en felles mal for rapportering som tilfredsstiller begge 

helseforetakenes krav, noe som i praksis tilsier at man kan ta utgangspunkt i rapporteringsstrukturen 

til STO. Dette innebærer rapportering av nivå, utvikling og vurderinger vedrørende aktivitet, HR og 

økonomi. Tertialrapportene utvides med å innbefatte kvalitet og pasientsikkerhet samt HMS. 

6.2 Økonomiforvaltning ved alternativ 1 og 2 

Det er STO og HNT, uavhengig av valgt alternativ, som vil motta midler fra HMN for å utføre 

bildediagnostiske undersøkelser. Basert på at tildelte midler til fagområdet skal forvaltes samlet av 

en felles ledelse ved både helhetlig samarbeidsavtale og eget foretak, innebærer dette at disse to 

styringsstrukturene vil ha et komplekst og sammensatt inntektsbilde. Hovedprinsippene som vil ligge 

til grunn for felles økonomiforvaltning er tildeling via basisramme samt en prismodell for aktiviteter 

utført av bildediagnostikk for helseforetakene. Det vil være en felles aktivitetsbasert prismodell, og 

som i høyere grad enn i dag vil dekke de reelle kostnadene ved undersøkelsene. Dette tilsier at en 

større andel av inntektene vil være aktivitetsbasert, noe som innebærer at finansiering via 

basisrammen trolig vil være på et lavere nivå enn i dag. For å unngå usikkerhet knyttet til årlige 

tildelinger via basisrammen, må begge partene ved en helhetlig samarbeidsavtale eller etablering av 

eget foretak forplikte seg til et fremtidig gitt nivå på basisrammen. Nivået på forpliktelsen vil være 

satt ut fra en totalvurdering av historiske samlede tildelinger til fagområdet og fremtidig prismodell. I 

tillegg må nivået reflektere hvordan kostnader, som i dag ikke er skilt ut og internfakturert i 

avdelings- /klinikkregnskap, skal dekkes inn. Hvis det etter etablering av valgt samarbeidsform er 

beviselig at den ene parten påfører samarbeidet eller den andre parten en påviselig større utgift enn 

det som er tatt hensyn til ved kostnadsfordelingen/ tildelingsmodellen, så skal det være rom for å 

endre aktuell tildelingsmodell eller det forpliktende nivået på basisrammen.  

For å ha et incentiv om å lykkes med samlet god økonomiforvaltning med et helhetlig samarbeid og 

bedre ressursutnyttelse vil det bli utarbeidet et felles regnskap for bildediagnostikk på tvers av 

foretakene. Utarbeidelse av et felles regnskap vil være avhengig av valgt alternativ. Ved alternativ 1 

er det regnskapene for STO og HNT som er grunnlag for offentlig rapportering. Ved levering av varer 

og tjenester mellom STO og HNT, noe samarbeidet i økende grad vil medføre, innebærer dette 

grunnlag for fakturering mellom foretakene. Det kan nevnes at bytte av tjenester vil likestilles med 

omsetning av tjenester. Faktureringsrutiner og dokumentasjon ved samarbeidende aktiviteter på 

tvers av foretak vil dermed være ressurskrevende ved en helhetlig samarbeidsavtale. 

Internfakturering mellom klinikkene innad i helseforetakene vil være som i dag ved én 

samarbeidsavtale. Ved alternativ 2 vil felles regnskap være det som rapporteres offentlig, noe som 

innebærer at riktigheten i tallene for den samarbeidende enheten er avgjørende. Korrektheten i 

faktureringen overfor eierne, som i dag betraktes som internfakturering, vil få økte krav og fokus. 

Samarbeidende aktiviteter innenfor bildediagnostikk vil ved etablering av eget foretak ikke utløse 

transaksjoner.  

Etter valg av organiseringsform er utført bør det foretas en grundig utredning av økonomiske 

prinsipper. Dette være seg modell for tildeling av midler til bildediagnostikk, modell for 

eiersammensetning og resultatdisponering/ dekking av underskudd. Den økonomiske modellen må 

være på plass før valgt alternativ etableres. Av regnskapsmessige årsaker vil det være hensiktsmessig 

at en samarbeidende klinikk etableres i overgangen til et nytt regnskapsår (1. januar). 
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7 FINANSIERING AV INVESTERINGER 
Finansiering av medisinsk teknisk utstyr er sentralt i arbeidet for å etablere en felles klinikk, da det er 

et kapitalintensivt fagområde med rask teknologisk utvikling.  

7.1 Dagens finansiering av investeringer 

Eierskapet til anleggs- og driftsmidlene ligger i dag på klinikk-/avdelingsnivå i helseforetakene, og 

som derigjennom må stå for finansieringen av investeringer og videre belastes avskrivninger eller 

leie.  Det er derfor viktig at finansieringsmodellen sikrer tilgjengelig likviditet til investeringer i de 

perioder hvor investeringen skal gjennomføres. Det er flere alternativer for hvordan investeringer 

kan finansieres, for eksempel gjennom helseforetak-finansierte lån (via RHF), leasing eller sparing av 

likviditet ved å generere driftsoverskudd. Når det gjelder finansiering av medisinsk teknisk utstyr har 

Helse Midt Norge RHF gitt føringer om at investeringer fortrinnsvis bør finansieres over drift. Dette 

innebærer at hvert enkelt helseforetak bør generere overskudd, som igjen disponeres tilbake til 

klinikkene med investeringsformål. Alternativt kan foretakene utnytte en operasjonell 

leasingsramme, hvor løpende leiekostnader finansieres over drift. Operasjonell leasing innebærer at 

utstyret må returneres etter tre fjerdedeler av utstyrets levetid, eventuelt kjøpe utstyret for en gitt 

sum. Basert på ovennevnte er klinikkenes investeringsbudsjettet avhengig av samlet resultat for 

helseforetaket og samlet operasjonell leasing ramme. Ut fra de ulike klinikkenes behov tildeles 

investeringsmidler til ulike klinikker. 

Avdelinger og klinikker i STO og HNT utarbeider hvert år, i forbindelse med budsjettprosessen, 

investeringsplaner for medisinsk teknisk utstyr for å synliggjøre investerings- og likviditetsbehovet. 

Investeringsbehovet vurderes ut fra utstyrets alder, beskaffenhet og fremtidig forventet aktivitet. I 

tillegg til betraktninger om hvilke konsekvenser eller ringvirkninger et eventuelt sammenbrudd av 

utstyr kan ha, samt om det er kommet ny teknologi som potensielt kan gi store forbedringer.  

Investeringsplan for bildediagnostikk HNT viser et investeringsbehov pålydende 61 MNOK de neste 

tre årene (2018-2020). Etterslepet i investeringer ut fra levetidsbetraktninger er anslått å være 15-20 

MNOK. Det kan i tillegg nevnes at noen maskiner har full kapasitetsutnyttelse ut fra definert 

arbeidstid og dagens etterspørsel av undersøkelser. Investering siste tre år (2015-2017) har i 

hovedsak vært finansiert via operasjonell leasing og i størrelsesorden 69 MNOK (inkludert ekstra 

investeringstilskudd for reinvestering CT). Av samlede kostnader i form av avskrivninger og leie av 

medisinskteknisk utstyr utgjør leie/leasing to tredjedeler av kostnadene. 

For bildediagnostikk STO er det igangsatt et arbeid med å utrede det fremtidige investeringsbehovet 

og det reelle etterslepet på investeringer, da det tidligere har vært fokus å prioritere investeringer ett 

år frem i tid i henhold til budsjettprosessen. Kartlagt investeringsbehov for inneværende år er 90 

MNOK og foreløpig kartlagt investeringsbehov neste tre år er 197 MNOK (2018-2020).  Etterslepet er 

antatt å være på minimum 30 MNOK, og hvis levetidsbetraktninger legges til grunn er etterslepet på 

cirka 65 MNOK. Investering siste tre år har vært 61 MNOK.  Investeringene har i sin helhet vært 

finansiert over driften ved STO. 

7.2 Finansiering av investeringer ved alternativ 1 og 2 

Ved valg av alternativ 1 eller 2, vil det ligge til grunn at tildelte midler til investering danner en felles 

finansieringsramme på tvers av foretak. Kriterier for investeringer vil videreføres, uavhengig av valgt 

alternativ. Det etablerte investeringskriteriet, konsekvenser og ringvirkninger ved sammenbrudd av 

utstyr, vil sikre en hensiktsmessig fordeling av investeringer på tvers av geografi.  

Valg av finansieringsmetode bør utredes nærmere etter at fremtidig organisering er besluttet, da det 

i dag er ulik finansieringsmetode som praktiseres ved HNT og STO. Hvilken rolle 
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investeringsutvalgene ved STO og HNT skal ha ved prioritering av investeringer på tvers av 

helseforetak bør også være en del av evalueringen. Foreløpig foreligger det tre ulike former for 

finansiering som bør drøftes: i) finansiering over drift HNT og STO (som ved STO i dag), ii) finansiering 

via operasjonell leasing ramme (som ved HNT i dag) eller iii) selvfinansiering ved tildeling av ekstra 

midler til drift av bildediagnostikk fra foretakene. Sistnevnte alternativ innebærer at bildediagnostikk 

selv må sette av midler til investeringer via resultatdisponeringen, noe som indirekte medfører at 

god drift avkaster seg i økte midler til investeringer.  

For å gi et bilde over fremtidig investerings- og likviditetsbehov er det viktig at det i forkant av 

etableringen utarbeides et langtidsbudsjett for investeringer innenfor bildediagnostikk. Dette 

arbeidet vil også være sentralt for at partene skal få innblikk i hvilken forpliktelse en felles økonomi 

vil innebære. På tilsvarende måte som ved basisrammen bør partene forplikte seg til et fremtidig 

investeringsnivå for å skape noe forutsigbarhet i samarbeidet. Nivået på tildeling av 

investeringsmidler bør ta utgangspunkt i historisk nivå, da valg av samarbeidsform ikke medfører mer 

investeringsmidler i seg selv. Det vil i tillegg være sentralt å utrede etterslepet av reinvesteringer hos 

begge parter i mer detalj, samt hvordan dette skal håndteres i inngangen av et felles 

investeringsbudsjett. Dette for å unngå at en av partene blir uhensiktsmessig belastet et etterslep 

som vil ramme de fremtidige investeringene.  
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8 RISIKOVURDERING 
Det har blitt utført en risikovurdering av de ulike alternativene til fremtidig organisering. Risiko har 

blitt identifisert og diskutert i prosjektgruppemøter med representanter fra fagmiljøene og 

styringsgruppemøter. Innspill fra informasjons- og diskusjonsmøter utført i mai 2018 ved de tre 

sykehusene har blitt tatt med i vurderingen. Det har blitt identifisert flere risiko ved de ulike 

alternativene. Bakgrunn for risiko er beskrevet i tidligere kapitler, og de største og mest alvorlige 

risikoene som er identifisert er satt inn i en risikomatrise 

8.1 Alternativ 0: dagens organisering med enkeltstående, forpliktende samarbeidsavtaler og 

fagledernettverk 

 

1. Risiko for manglende økonomisk handlingsrom til å kunne utføre nødvendige investeringer i 

utstyr 

Med videreføring av dagens organisering vil alle tre sykehus gå en utfordrende tid i møte vedrørende 

økonomi. Det vil bli innstramminger i økonomien, og strategiplan 2030 legger føringer for at 

utfordringene med kapasitet og kvalitet ikke kan løses ved å øke antall ansatte, slik som det historisk 

sett har blitt gjort. Videreføring av dagens økonomi vil derfor med svært stor sannsynlighet kunne få 

svært alvorlige konsekvenser for videre drift, og med et redusert handlingsrom til å kunne utføre 

nødvendige investeringer i utstyr.  

2. Risiko for økt behov for bruk av private radiologtjenester 

Ved en usikker økonomisk fremtid er økt bruk av private radiologtjenester et alternativ for å 

redusere kostnadene. Som beskrevet i kapittel 2, er det en overhengende fare for at man i økende 

grad må benytte seg av private aktører til å tolke bilder dersom man fortsetter med dagens 

organisering. I ytterste konsekvens kan man bli nødt til å benytte seg av tjenester hvor vakthavende 

radiolog befinner seg i land med billigere arbeidskraft. Sannsynligheten for økt bruk av private 

radiologtjenester ansees som stor ved videreføring av dagens organisering, og de potensielle 

konsekvensene vil være moderate.   

3. Risiko for utilfredsstillende faglig kvalitet 

Kvaliteten på dagens tjenester er i noen grad varierende, og dette er naturlig ved en arbeidsfordeling 

mellom lokalsykehus og spesialistsykehus. Lokalsykehuset innehar generalistkompetanse og fungerer 

som en sortering for hvilke pasienter som behøver spesialistbehandling. Dagens organisering av 

bildediagnostikk mellom lokalsykehus og spesialistsykehus er ikke optimalisert. Kvaliteten på 

spesialistundersøkelser utført ved lokalsykehus i noen grad ikke tilfredsstillende, og fører til 
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dobbeltgranskning av bilder ved STO. Dette er svært ressurskrevende, og i noen tilfeller utsetter det 

pasienten for dobbelt sett med undersøkelser, økt strålebelastning og kan lede til feilaktig 

behandling. Ved en videreføring av dagens organisering vil det være moderat sannsynlighet for at 

kvaliteten er utilfredsstillende, som potensielt kan få alvorlige konsekvenser.  

4. Risiko for negativ utvikling av rekruttering 

Det er i dag noen utfordringer ved å rekruttere overleger ved lokalsykehus. På STO er det en 

utfordring med at det er for få overlegestillinger. Ved alternativ 0 vil dette forbli uforandret. Her er 

det en potensiell gevinst som ikke blir utnyttet. Alternativ 0 vil ha moderat sannsynlighet for en 

negativ utvikling av rekruttering. Manglende fagkompetanse i distriktene kan potensielt få alvorlige 

konsekvenser. 

5. Risiko for motstand blant de ansatte 

Ved en videreføring av dagens organisering vil det ikke medføre vesentlige endringer for de ansatte. 

Sannsynligheten for motstand blant ansatte er liten, og har en potensielt lav konsekvens. 

6. Risiko for lite handlekraftig fagrelatert ledelsesstruktur 

Ledelsen vil bli uforandret ved alternativ 0, og det regionale fagledernettverket vil opprettholdes. 

Med en manglende felles faglig ledelse har det vært utfordrende å bli enige om felles faglige 

regionale standarder. Videreføring av dagens organisering vil derfor ha en stor sannsynlighet for en 

lite handlekraftig fagrelatert ledelsesstruktur, som kan ha moderate konsekvenser. 

7. Risiko for økt administrasjon 

Ikke aktuell for alternativ 0. Ved å opprettholde dagens organisering vil det ikke være noen risiko for 

økt administrasjon.  

8. Risiko for at samarbeidsavtalen kan bli tolket som et eget foretak 

Ikke aktuell for alternativ 0. 

8.2 Alternativ 1: Helhetlig og forpliktende samarbeidsavtale med felles ledelse 

 
1. Risiko for manglende økonomisk handlingsrom til å kunne utføre nødvendige investeringer i 

utstyr 

Ved alternativ 1 vil den økonomiske situasjonen være uendret fra alternativ 0. En helhetlig og 

forpliktende samarbeidsavtale med felles ledelse vil ikke kunne prioritere investeringer på tvers av 

HF, og hvert HF vi være ansvarlig for sin økonomi. Videreføring av dagens økonomi vil derfor med 
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svært stor sannsynlighet kunne få svært alvorlige konsekvenser for videre drift, og med et redusert 

handlingsrom til å kunne utføre nødvendige investeringer i utstyr. 

2. Risiko for økt behov for bruk av private radiologtjenester 

Ved uendret økonomisk situasjon vil det ved alternativ 1, som ved alternativ 0, være stor 

sannsynlighet for økt behov for private radiologitjenester. Dette kan potensielt få en moderat 

konsekvens.  

3. Risiko for utilfredsstillende faglig kvalitet 

Alternativ 1 vil ha mulighet til å fastsette en hensiktsmessig funksjonsdeling. Gjennom felles 

opplæring og utarbeidelse av felles prosedyrer har dette alternativet potensialet til kvalitetsheving 

ved alle sykehus. Dersom dette samarbeidet fungerer optimalt vil man kunne redusere antall 

dobbeltgranskninger av undersøkelser utført på lokalsykehus, som ikke har tilfredsstillende kvalitet. 

Sannsynligheten for utilfredsstillende faglig kvalitet reduseres fra alternativ 0 og ansees som liten, 

med en potensielt alvorlig konsekvens. 

4. Risiko for negativ utvikling av rekruttering 

Ved alternativ 1 vil man på sikt ha mulighet til å danne et felles løp for LIS utdanning. Dette kan gi en 

positiv innvirkning på rekruttering, med løp som sikrer rekruttering av overleger i distriktene. 

Mulighet for å benytte seg av spesialister ved STO som ikke har overlegestilling kan også undersøkes. 

Risikoen er redusert fra alternativ 0. Sannsynligheten for at det inntreffer er liten, og innehar en 

potensielt alvorlig risiko.  

5. Risiko for motstand blant de ansatte  

Flere av de ansatte frykter endringer i sin arbeidssituasjon, skjev arbeidsfordeling mellom 

sykehusene, større avstand til ledelsen, uhensiktsmessig standardisering og tvungen omplassering. 

Denne frykten er i stor grad relatert til at ikke alle operasjonelle detaljer ved alternativ 1 og 2 er 

avklart på dette tidspunktet. Flere av bekymringene til de ansatte ligger utenfor oppdragets mandat, 

f.eks. at det ikke skal nedbemannes eller nedlegges avdelinger ved noen av sykehusene. Øvrige 

bekymringer bør adresseres før en eventuell omorganisering. Sannsynligheten for motstand blant de 

ansatte ansees som stor, og kan potensielt ha moderate konsekvensen.  

6. Risiko for lite handlekraftig fagrelatert ledelsesstruktur 

En helhetlig og forpliktende samarbeidsavtale med felles ledelse vil ha en økt faglig handlekraft 

sammenlignet med dagens situasjon og sannsynligheten reduseres noe. En felles ledelse vil ha økt 

beslutningsmyndighet på tvers av foretakene, men ved alternativ 1 vil organiseringen fortsatt inngå i 

to forskjellige HF, med egne styringslinjer og juridisk ansvar for pasientbehandlingen. Dette innehar 

en risiko for manglende gjennomslagskraft på tvers av lokalisasjoner. Sannsynligheten ansees som 

moderat, med moderat konsekvens. 

7. Risiko for økt administrasjon 

Alternativ 1 vil medføre en risiko for økt administrasjon i form av dobbeltføring, to regnskap og 

fakturering mellom foretakene. Det vil også innebære administrasjon ved etablering og fornyelse av 

samarbeidsavtalene. Økt administrasjon vil være tid- og kostnadskrevende. Dersom administrative 

prosesser og oppgaver ikke styres riktig ved etablering av et helhetlig samarbeid, er det en risiko for 

at samarbeidet medfører økt administrasjon og mindre pasienttid, og dermed noe økte 

administrasjonskostnader. Klinikkleder må håndtere denne risikoen gjennom en god 

organisasjonsutviklingsprosess som også omfatter merkantile funksjoner. Det ansees at 

sannsynligheten for økt administrasjon er moderat, og kan potensielt ha moderate konsekvens.  
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8. Risiko for at samarbeidsavtalen kan bli tolket som et eget foretak 

Alternativ 1 vil ha en styringsstruktur som kan oppleves udefinert eller uklar overfor øvrige parter. En 

helhetlig samarbeidsavtale vil i realiteten innebære at utøvende spesialisttjeneste opptrer på tvers av 

helseforetakene. Basert på dette vil det foreligge en risiko for at styremedlemmer kan bli saksøkt 

vedrørende aktiviteter i samarbeidet, noe som indirekte innebærer en risiko for saksøking relatert til 

aktiviteter som utføres av et annet foretak enn hvor styremedlemmet besitter styreverv. Det 

foreligger det en betydelig risiko for at omfanget i den helhetlige samarbeidsavtalen vil bli tolket som 

et eget foretak av offentlige myndigheter, noe som kan innebære vesentlige avgiftsmessige og 

økonomiske konsekvenser. Dette er lite sannsynlig, men det vil potensielt kunne ha en alvorlig 

konsekvens. 

8.3 Alternativ 2: Selskapsetablering 

1. Risiko for manglende økonomisk handlingsrom til å kunne utføre nødvendige investeringer i 

utstyr 

Ved etablering av et felles HF er det lovfestede krav til avskrivninger og investeringer, og dette er 

således en garanti for tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Det vil være kostnader ved etableringen 

av et helseforetak. Dette vil for øvrig bli spart inn etter 3-5 år med felles administrasjon. Ved en 

hensiktsmessig arbeidsfordeling vil man kunne unngå dobbeltarbeid, og spesialistundersøkelser vil 

kunne bli utført på lokalsykehus med god nok kvalitet. Dette vil frigjøre tid for radiologene, og 

økonomien og driften blir optimalisert. Dette vil på sikt øke det økonomiske handlingsrommet til å 

kunne utføre nødvendige investeringer i utstyr. Konsekvensen ved alternativ 2 er, som ved alternativ 

0 og 1, potensielt svært alvorlig men sannsynligheten for at det inntreffer er redusert til liten.  

2. Risiko for økt behov for bruk av private radiologtjenester 

Ved dannelse av et felles HF vil man kunne utarbeide prosedyrer for henvisninger, som kan bidra til å 

redusere pasientvolumet. Avdelingen vil også potensielt kunne driftes mer effektivt, og bidra til å 

redusere arbeidsmengden til radiologene. Dette vil videre kunne redusere behovet for bruk av 

private aktører. Sannsynligheten for at det inntreffer er derfor redusert til moderat sannsynlighet 

sammenlignet med alternativ 0 og 1, med en potensiell moderat konsekvens. 

3. Risiko for utilfredsstillende faglig kvalitet 

Ved et felles foretak vil et felles fokus på faglig kvalitet med utarbeiding av felles prosedyrer og en 

hensiktsmessig arbeidsfordeling øke kvaliteten ved alle sykehus. Dette er en gevinst som kan 
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realiseres ved etablering av en felles klinikk. Risikoen er uendret fra alternativ 1, liten sannsynlighet 

med en potensielt alvorlig konsekvens.  

4. Risiko for negativ utvikling av rekruttering 

Risiko for negativ utvikling av rekruttering vil være uendret fra alternativ 1. Det vil være klare fordeler 

for rekruttering ved opprettelse av felles LIS løp i et eget foretak. Sannsynligheten for at det 

inntreffer er liten, og innehar en potensielt alvorlig konsekvens.  

5. Risiko for motstand blant ansatte  

Alternativ 2 innehar samme risiko for motstand blant ansatte som alternativ 1. Dette innebærer 

endringer i sin arbeidssituasjon, skjev arbeidsfordeling mellom sykehusene, større avstand til 

ledelsen, uhensiktsmessig standardisering og tvungen omplassering. Flere av disse risikoene ligger 

utenfor oppdragets mandat. Ved dannelsen av et felles HF vil det i tillegg være en frykt for 

urettferdig fordeling av investeringsmidler. Sannsynligheten for motstand blant de ansatte ansees 

som stor, og kan potensielt ha moderate konsekvensen. 

6. Risiko for lite handlekraftig fagrelatert ledelsesstruktur 

Ved etablering av et felles foretak vil en felles ledelse ha en handlekraftig fagrelatert 

ledelsesstruktur. Ved alternativ 2 vil styringslinjer og juridisk ansvar for pasientbehandlingen være 

fells for hele foretaket, til forskjell fra alternativ 1. Ledelsen vil ha mandat til å utarbeide felles faglige 

prosedyrer for hele foretaket, og sannsynligheten reduseres fra alternativ 1. Sannsynligheten for at 

risikoen inntreffer ansees derfor som liten, og konsekvensen moderat. 

7. Risiko for økt administrasjon 

Dersom administrative prosesser og oppgaver ikke styres riktig ved etablering av alternativ 2, er det 

en risiko for at samarbeidet medfører økt administrasjon og mindre pasienttid. Klinikkleder må 

håndtere denne risikoen gjennom en god organisasjonsutviklingsprosess som også omfatter 

merkantile funksjoner. Ved etablering av et eget foretak vil det være naturlig å benytte enkelte 

fellesfunksjoner fra eierne, framfor å opprette egne funksjoner for dette. Samordning av merkantile 

og stabs-/støttefunksjoner på tvers av geografi gjennom profesjonalisering og effektivisering kan 

potensielt redusere behov for administrasjon. Det vil også være mulig å utnytte ledig kapasitet i 

administrasjonen ved STO. Sannsynligheten for økt administrasjon ansees liten, med moderat 

konsekvens. 

8. Risiko for at samarbeidsavtalen kan bli tolket som et eget foretak 

Ikke aktuell for alternativ 2. 
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9 DRØFTING  
Ved valg av samarbeidsform er det viktig å belyse både pasientopplevelse, medarbeideropplevelse, 

effektmål og gjennomførbarhet. I tillegg bør det tas høyde for at Helse Møre og Romsdal på sikt kan 

bli en del av samarbeidet, samt at valg av samarbeidsform bør være anvendbar for andre klinikker 

(for eksempel laboratoriene). Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt anbefaler prosjektet at 

organiseringen evalueres om 3-5 år. 

Nedenfor oppsummeres hovedpunktene relatert til de ulike samarbeidsalternativene innenfor 

bildediagnostikk: 

 Alt. 0 

Enkelte samarbeid og 

fagledernettverk 

Alt. 1  

Helhetlig, forpliktende 

samarbeid og felles ledelse 

Alt. 2  

Helhetlig samarbeid og 

etablering av nytt foretak 

Styringsramme samarbeid Enkeltstående avtaler Helhetlig samarbeidsavtale Vedtekter og selskapsavtale 

Beslutningsmyndighet HNT/ STO Styre HNT/STO, arbeids-

gruppe og felles ledelse 

Styre og daglig leder 

Organisering og ledelse HNT / STO Felles Felles 

Stab/ støttefunksjoner HNT / STO Felles Felles 

Ansettelsesforhold HNT / STO HNT / STO Nytt foretak 

Utad (pasient, leverandør) HNT/ STO HNT / STO Nytt foretak 

Tildeling midler HNT /STO HNT /STO HNT /STO 

Disponering midler HNT/ STO Felles Felles 

Økonomiske modeller HNT/ STO Felles Felles 

Prioritering investeringer HNT/ STO Felles Felles 

Eierskap midler/investering HNT/ STO HNT / STO (andeler) Nytt foretak 

Kapasitetsutnyttelse utstyr HNT/ STO Felles Felles 

Offentlig rapportering HNT/ STO HNT / STO Nytt foretak 

Intern rapportering HNT/ STO Felles Felles 

Fakturering samarbeid HNT/ STO HNT/ STO Ingen 

Off. anskaffelse samarbeid Unntatt* Unntatt* Unntatt 

Merverdiavgift samarbeid Fellesregistrering Fellesregistrering** Fellesregistrering 

Merverdiavgift ekstern Nøytral/ kompensasjon Nøytral/ kompensasjon** HF: Nøytral/ kompensasjon 

ANS: Sjablongregel (5%)  

*Forutsetter at samarbeidsavtalen utarbeides på riktig måte med hensyn til juridiske betraktninger. 

** Risiko for at et for nært samarbeid kan tolkes som en selvstendig enhet av offentlige myndigheter og som vil medføre 

avgiftsmessige konsekvenser.  

9.1 Videreføring av dagens organisering eller et helhetlig samarbeid (gjennom 

samarbeidsavtale med felles ledelse eller selskapsetablering) 

Et samarbeid, basert på enkeltstående samarbeidsavtaler (alternativ 0), har den fordel at det ikke 

krever omorganisering, noe som på kort sikt vil spare tid og energi. Basert på dagens organisering kan 

et faglig samarbeid i teorien gi et bedre og likere pasienttilbud i regionen. Dette gjennom et faglig 

samarbeid via fagledernettverket som grunnlag for mer robust fagmiljø, standardisering av 

prosedyrer og protokoller, enighet om et felles utdanningsløp for LIS og bedre utnyttelse av 

kapasiteten totalt sett gjennom enkeltstående avtaler. I praksis vil dette imidlertid bli vanskelig å 

gjennomføre uten en leder med beslutningsmyndighet på tvers av foretakene. En felles, overordnet 

leder vil ha et overblikk og danne seg et totalbilde over begge regionene, og som dermed vil se 

kapasitet, personell og utstyr totalt sett på en måte som to separate klinikkledere ikke vil ha 

forutsetninger for å se. I tillegg til at to klinikkledere trolig vil ha noe mer «partisk» tilnærming enn en 
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felles leder. Når det gjelder faglig samarbeid, så forutsetter organiseringen av fagledernettverket 

enighet mellom partene for å ta beslutninger på tvers av foretakene. Ut fra dette kan enkeltstående 

samarbeidsavtaler uten felles ledelse i beste fall øke den faglige kvaliteten noe, men det vil ikke være 

realistisk å oppnå like store gevinster knyttet til ressursfordeling og behandling basert på 

kompetanse som ved alternativ 1 og 2. 

Økt faglig kvalitet 

Et helhetlig samarbeid innenfor bildediagnostikk i form av én helhetlig samarbeidsavtale (alternativ 

1) eller selskapsetablering (alternativ 2) vil medføre flere gevinster. Den største og viktigste gevinsten 

er at pasientene i Trøndelag vil få et bedre og mer likeverdig tilbud. Uavhengig av hvor i regionen 

pasienten er bosatt og blir behandlet, så vil pasienten ha tilgang til alle radiologiske sub-

spesialiseringer. Et formalisert samarbeid vil dermed medføre sømløse pasientforløp og legge til rette 

for at riktig undersøkelse utføres på riktig sted og med riktig kompetanse. For eksempel er det i dag 

ikke koordinert hvem som har kompetanse til å beskrive kompliserte undersøkelser. Dette medfører 

usikkerhet vedrørende kvaliteten på den primære beskrivelsen, noe som kan føre til at dikteringen av 

undersøkelsen blir utført på nytt (uten at det i alle tilfeller foreligger behov for det). Ved å gi 

seksjonsvis opplæring og gjennom prosedyreharmonisering på tvers av geografi kan dette unngås. 

Pasienten vil også oppleve økt fleksibilitet og lik ventetid i regionen, samt økt trygghet i behandlingen 

med lik informasjon og visshet om at behandlingen utføres av et større fagmiljø. 

LIS utdanning 

Et helhetlig samarbeid vil fasilitere utdanning av leger i spesialisering (LIS), ved at disse kan følge en 

felles utdanningsplan i regionen, noe som forventes å påvirke rekruttering positivt. Dette vil også 

forenkle og styrke det faglige samarbeidet, ved at radiologene ved de ulike sykehusene har 

tilsvarende opplæring i prosedyrer og protokoller. Et samlet fagmiljø vil bidra til bedre faglig 

samarbeid med læring og utnyttelse av kompetanse på tvers av geografi, noe som vil resultere i et 

helhetlig og sterkere kompetansemiljø. Som et resultat av dette forventes det at mer kompliserte 

undersøkelser kan utføres og beskrives uavhengig av geografi i det samlede fagmiljøet. Et større 

fagmiljø vil også gi flere utviklings- og valgmuligheter for ansatte. I lys av sterkere fagmiljø og 

motiverende og selvstendige roller kan et samarbeid avkaste seg i form av økt attraktivitet som 

arbeidsgiver overfor et fagmiljø med nasjonal knapphet på radiologer. For øvrig kan det nevnes at et 

større fagmiljø kan stå sterkere samlet for å fronte reduksjon av unødvendige undersøkelser.  

Ressursutnyttelse 

Et helhetlig samarbeid i form av samarbeidsavtale eller selskapsetablering forventes å føre til bedre 

totaloversikt og ressursutnyttelse av personell, kompetanse og utstyr. Dette gjennom en felles 

ledelse med beslutningsmyndighet, samt organisering av personell, kompetanse og utstyr ut i fra et 

totalbehov i regionen. Et styrket fagmiljø kan bidra til mindre dobbeltarbeid, og ved å etablere et 

vaktsamarbeid vil behovet for vikarer og vakansvakter bli redusert ved å utnytte kapasiteten i 

regionen. Dette er faktorer som over tid vil bidra til bedre kapasitetsfordeling og dempe den sterke 

kostnadsveksten innen radiologi. I tillegg forventes det at et formalisert samarbeid kan frigjøre 

enkelte støttefunksjoner. En annen vesentlig kilde til bedre ressursutnyttelse er bedre forvaltning og 

utnyttelse av maskinparken på tvers av geografi. Etablering av et foretak vil legge til rette for å 

utnytte totalkapasiteten i maskinparken i regionen før nyinvesteringer, og dermed over tid redusere 

investeringsbehovet. Ved nyinvesteringer av utstyr kan kapasitet og kostnad også fordeles mellom 

foretakene. Den regionale kapasitetsfleksibiliteten vil dessuten gjøre det enklere å håndtere nedetid 

på utstyr. Innføring av en felles og profesjonalisert innkjøpsordning for utstyr vil i tillegg bidra positivt 

med henblikk til effektmålene med større forhandlingsmakt og dermed lavere priser på utstyr. For 

bildediagnostikk vil det for øvrig skape større forutsigbarhet til investeringsnivå, da STO og HNT ved 
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et formalisert samarbeid må forplikte seg til fremtidige investeringsnivå. For å realisere disse 

gevinstene, er det identifisert en rekke operasjonelle tiltak som felles bemanningsplanlegging, felles 

protokoller og prosedyrer og en felles plan for LIS-utdanning. I tillegg til felles økonomiforvaltning og 

investeringsbudsjett.  

Felles organisering vil gi muligheten til å utarbeide felles prosedyrer for henvisning. Ved å sette 

strengere krav til henvisningene kan antall unødvendige undersøkelser potensielt reduseres. Dette vil 

frigjøre ressurser og redusere risiko for økt bruk av eksterne radiologtjenester. 

Omstillingsprosess 

Etablering av et samarbeid gjennom en samarbeidsavtale eller som et eget foretak vil innebære en 

vesentlig omstillingsprosess. For å lykkes med samarbeidet er det avgjørende at partene har felles 

forståelse og motivasjon. Det er to foretak med noe ulik kultur og styringssett som blir gjenstand for 

omorganisering. En felles ledelse kan resultere i endret beslutningsmyndighet og redusert 

påvirkningskraft lokalt. Det foreligger derfor en skepsis i deler av fagmiljøet når det gjelder avstand 

mellom pasient eller klinikere til klinikksjef/beslutningstaker, noe som kan medføre mindre lokal 

kunnskap, dynamikk og fleksibilitet i ledelsen og organiseringen. I tillegg kan et helhetlig samarbeid 

medføre økt byråkratisering og administrasjon med økt ressursbruk til prioriteringer, mer kompleks 

økonomiforvaltning og investeringsmodell, samt rapportering. 

Motstand blant ansatte er en viktig risiko ved alternativ 1 og 2, som må håndteres for å kunne 

realisere ønskede gevinster.  Etter beslutning om etablering av et helhetlig samarbeid, er det derfor 

viktig at de ansattes bekymringer adresseres gjennom en åpen prosess med god kommunikasjon og 

forankring underveis. Realisering av ønskede gevinster er avhengig av en god 

organisasjonsutviklingsprosess. En god selskapsavtale er ikke tilstrekkelig i seg selv. De viktigste 

elementene for å lykkes med et samarbeid er forankring av samarbeidet og motivasjon hos de 

ansatte for nye samarbeidsformer på tvers av geografi. 

Omfordeling av midler 

Fra et økonomisk perspektiv vil forpliktelsen til et gitt nivå på basisrammen redusere fleksibiliteten til 

HNT og STO når det gjelder omfordeling av midler på tvers av klinikker. Fagområdet bildediagnostikk 

vil indirekte bli forfordelt med hensyn til forpliktelsen, noe som vil redusere handlingsrommet 

overfor de øvrige fagområdene. Det er også en risiko knyttet til skjevfordeling av underskudd og 

overskudd til eierne, fordi underskudd i driften ved én geografisk lokasjon vil måtte dekkes av de 

andre lokasjonene. Denne risikoen må håndteres av klinikkleder, som vil være ansvarlig for å forvalte 

de samlede ressursene innen bildediagnostikk slik at det gir et likeverdig pasienttilbud på tvers av 

geografi, samtidig som ressursene utnyttes effektivt.  

9.2 Etablering av et helhetlig samarbeid gjennom samarbeidsavtale med felles ledelse 

(alternativ 1) eller eget foretak (alternativ 2) 

Forskjellen i de to ulike alternativene for helhetlig samarbeid i form av samarbeidsavtale eller 

selskapsetablering ligger i hovedsak i ansattes arbeidsgiver, eierskap til utstyr, offentlig rapportering 

og fakturering, samt i hvor stor grad samarbeidet er regulert eller innehar egen myndighet. Dette 

innebærer at forskjellen utad er vesentlig, samt hvor sterk forpliktelsen i og administreringen av 

samarbeidet er. 

Beslutningsmyndighet og ansvarsforhold 

Etablering av en samarbeidsavtale med felles ledelse vil basere seg på en avtale som setter rammene 

for hva samarbeidet skal innbefatte, inkludert ansvarsforhold. Avtalen vil ikke inneha myndighet i seg 

selv og utad vil samarbeidet ikke være synlig. En samarbeidsavtale vil være mer uryddig og krevende 
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overfor tredjepart, samt avtalerettslig mer kompleks enn alternativ 2. Tredjepart kjenner ikke 

samarbeidsavtalen i sin helhet og det er ikke gitt hvilke roller og myndighet et slikt samarbeid 

innehar, og er dermed noe diffust å forholde seg til. Samarbeidet kan ikke være en avtalepart, alle 

avtaler må inngås av STO og/eller HNT. I det øyeblikket samarbeidet opptrer som én enhet utad, så 

vil det være å betrakte som en egen juridisk enhet (ANS) med avgiftsmessige og økonomiske 

konsekvenser. Dette medfører at partene i samarbeidet må være bevisst denne risikoen ved økende 

samarbeidsaktiviteter. Slik innholdet i samarbeidsavtalen nå er skissert med felles ledelse, 

organisering, økonomiforvaltning, investering og kapasitetsutnyttelse ansees denne risikoen å være 

betydelig. Fordi et samarbeid via samarbeidsavtale ikke kan framstå som en enhet, kan det være 

vanskeligere å realisere enkelte gevinster overfor eksterne parter som leverandører og pasienter 

(forhandlermakt, trygghet i samlet fagmiljø og usikkerhet hvem som er avtalepart). 

Etablering av et eget foretak innebærer en tydelig forpliktelse for samarbeid på tvers av foretakene 

gjennom et eierskap og en selskapsavtale som gir føringer for virksomheten. Samarbeidet vil være 

synlig utad og operere som en samlet selvstendig enhet. Det vil inneha en selvstendig 

beslutningsmyndighet og være avtalepart innenfor loven og rammen i selskapsavtalen. Uavhengig av 

foretaksform (ANS eller HF), vil styringsstrukturen inneha tydelig styring og kontroll samt roller og 

ansvar, da et foretak styres ut i fra kjente avtalerettslige ansvars- og myndighetsprinsipper.  

Den interne saksbehandlingen kan være noe mer kompleks ved saker som krever behandling på nivå 

over ledelsen ved en forpliktende samarbeidsavtale enn et foretak. Dette da arbeidsgruppen i en 

samarbeidsavtale i utgangspunktet ikke innehar definert myndighet på samme måte som et 

selskapsmøte/styre. Dette tilsier at viktige saker som ikke kan delegeres ned til arbeidsgruppen 

likevel må behandles i styrene til de to HF.  

Etablering  

Etablering av både en formalisert samarbeidsavtale og eget foretak omfatter en organisatorisk og 

ledelsesmessig endring. Ledelse og organisering av daglig drift vil i utgangspunktet være upåvirket av 

hvilken helhetlig samarbeidsform man velger. Rammene for driften vil være regulert i en 

samarbeidsavtale eller selskapsavtale. En samarbeidsavtale vil være mer ressurskrevende både å 

utarbeide og administrere. Dette fordi en slik samarbeidsavtale trolig vil måtte omfatte flere forhold 

og være mer detaljert enn hva man nødvendigvis trenger eksempelvis i en selskapsavtale etter 

helseforetaksloven. Hovedårsaken til dette er at man i et samarbeid hverken faktisk eller rettslig er 

en enhet med felles oppgave å løse. Det er også utfordrende å gjøre en slik samarbeidsavtale like 

forpliktende både for ledelsen og de ansatte som når man etablerer et foretak sammen. Noe som 

trolig vil medføre at en samarbeidsavtale er et større utgangspunkt for flere diskusjoner om avtalen 

og samarbeidet i det daglige arbeidet.  

Etablering av et eget foretak vil medføre en mer omfattende etableringsprosess relatert til 

virksomhetsoverdragelse enn en samarbeidsavtale. Dette omfatter overdragelse av eiendeler/utstyr 

og ansatte til den nye enheten, samt gjennomføring av en avtalemessig vurdering relatert til hvilke 

avtaler som kan og/eller bør overdras i nytt foretak. Det presiseres at utgangspunktet er at alle 

rettigheter ansatte har opparbeidet vil overdras til det nye foretaket. Arbeidet og kostnaden relatert 

til virksomhetsoverdragelse vil ikke være avgjørende for valg av samarbeidsform. Den største 

kostnaden knyttet til etableringen vil være organisasjonsutviklingsprosjektet for å etablere en felles 

ledelse og organisering på tvers av helseforetakene, uavhengig av samarbeidsform. Etablering av et 

foretak vil gi mindre byråkrati og en bedre ressursutnyttelse av administrasjonen.  
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Økonomi 

Økonomien og investeringene ved alternativ 1 og 2 vil på et overordnet nivå være lik når det gjelder 

tildelinger og forvaltning med hensyn til prinsipper, modeller og prioriteringer. Kompleksiteten 

vedrørende økonomiske og investeringsprinsipper og modeller vil derfor ikke påvirke valg av type 

forpliktende samarbeidsform. Uavhengig av samarbeidsform vil det bli utarbeidet et felles regnskap 

og rapporteringsformat til interne formål. Imidlertid vil samarbeidende aktiviteter medføre 

transaksjonskostnader ved alternativ 1, da det offentlige regnskapet vil være relatert til HNT og STO 

og dermed forutsetter fakturering ved ytelser på tvers av HF. Av samme årsak vil felles prioriterte 

investeringer medføre ekstra administrasjon i form av andelsmessige investeringer av utstyr. I tillegg 

vil det oppstå dobbeltrapportering ved alternativ 1 sammenlignet med alternativ 2, fordi alle 

transaksjoner knyttet til bildediagnostikk ved det respektive foretaket (STO eller HNT) må inngå i 

regnskapet til foretaket der aktiviteten finner sted. Ved alternativ 2 vil rapporteringen være enklere, 

fordi det felles regnskapet for bildediagnostikk også vil være foretakets offentlige regnskap. Ut i fra 

ovennevnte og at en samarbeidsavtale kan være utsatt for flere løpende diskusjoner rundt 

samarbeidsforhold, så kan det forventes at en samarbeidsavtale kan medføre noe mer ressursbruk til 

administrasjon enn et eget foretak.  

Ved en selskapsetablering vil man ha fullstendig oversikt og ansvar for egen økonomi. I dagens 

organisering går overskuddet inn i HFets totale regnskap, og overskuddet går ikke automatisk tilbake 

til avdeling for bildediagnostikk. Avdeling for bildediagnostikk ved samtlige sykehus har dermed 

utfordringer med reinvesteringer. Ved et felles HF for bildediagnostikk vil overskuddet gå tilbake til 

foretaket, og det er foretaket som bestemmer hvilke investeringer som skal gjøres. Ved et eget HF 

har eier et ansvar for finansieringen, og eier er klar over at investeringer er en suksessfaktor. Eierne 

vil være interessert i at dette skal bli en suksess, da denne foretaksmodellen også kan gi nye 

utviklingsmuligheter på RHF nivå. 

Ved etablering et formalisert samarbeid vil det, delvis uavhengig av organisasjonsform, påløpe 

kostnader ved oppstart og etablering: juridisk bistand, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, 

prosessforbedring, HR, IKT etc. Ut fra nevnte etableringskostnader og -prosjekter vil det først etter 3-

5 år etter etablering kunne forventes å registrere økonomiske gevinster.  Samordning av merkantile 

og stabs-/støttefunksjoner på tvers av geografi forventes også å føre til kostnadsreduksjon gjennom 

profesjonalisering og effektiviserig. 

Ivaretagelse av personvern 

Regional plan for bildediagnostikk konkluderte med at en felles organisatorisk enhet for 

bildediagnostikk i regionen er mest hensiktsmessig. Arbeidet er påbegynt med felles prosedyrer, og 

det er lagt til rette for å dele bilder på tvers av helseforetakene. I ettertid har det blitt oppdaget at IT-

systemet ikke tilfredsstiller kravene til personvern, da det ikke er mulig å spore hvem som har vært 

inne i pasientjournalen. Ved en felles organisering hvor alle lokalisasjoner jobber i samme 

organisasjon vil ikke deling av bilder være i strid med lovverket. 

9.3 Etablering av et helseforetak eller et ansvarlig selskap 

Virksomhetsoverdragelse 

Det er noe ulike regler for virksomhetsoverdragelse for disse to selskapsformene. For HF foreligger 

det klare regler, mens det for ANS ikke foreligger konkrete regler og lovverk for hvordan 

omdannelsen skal utføres. Dette medfører noe mer usikkerhet og risiko ved omdannelsen til ANS enn 

til HF. Blant annet om kontinuitetsprinsippet er gjeldende på samme måte som ved HF for ANS (grad 

av aksept fra øvrige fordringshavere/parter før en omdannelse og overdragelse av avtaler kan 

utføres). Stiftelsen av et ANS skjer i stor grad på tilsvarende måte som for et HF, selv om det juridisk 
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er mindre krav relatert til dokumentasjonens omfang og innhold for et ANS. Når det gjelder 

overdragelse av ansatte er det uavhengig av valg av selskapsform.  

Daglig drift 

Relatert til daglig drift har de to ulike selskapsformene noe ulik struktur. Det er imidlertid ingen 

vesentlige forskjeller knyttet til styringsstruktur eller andre forhold som vil påvirke den daglige drift, 

utover at et ANS kan slås konkurs (med ubegrenset ansvar). Regelverket for offentlig anskaffelse 

behandles likt ved begge selskapsformene. Håndtering av nye deltakere er regelfestet for ANS, men 

ikke for HF. Et HF vil imidlertid trolig inkludere ny eier på tilsvarende måte som ved andre 

selskapsformer. 

Økonomi 

Det som utgjør den største forskjellen mellom ANS og HF er avgiftsmessige kompensasjonsordninger. 

Ut fra dette kan det være hensiktsmessig å utføre en økonomisk analyse som grunnlag for valg av 

selskapsform for å avdekke om en selskapsform vil ha vesentlige avgiftsmessige og økonomiske 

fordeler. Den økonomiske gevinsten må være vesentlig fordelaktig for ANS for at den skal tillegges 

vekt, siden det foreligger større risiko eller uklarheter vedrørende overføring av avtaler ved 

overdragelse til ANS. Betingelsene i en analyse (de sjablongmessige kompensasjonsordningene for 

merverdiavgift) vil ikke være lovfestet, men berammes årlig over statsbudsjettet. Basert på noe 

usikkerhet i langsiktigheten i betingelsene i analysen, kan det være uhensiktsmessig å basere et 

(langsiktig) valg av selskapsform på dette.  

For øvrig kan det nevnes at det trolig vil være mer kontroversielt å overdra deler av 

spesialisthelsetjenesten fra eksisterende HF til et ANS. Et ANS vil blant annet være en mer fremmed 

selskapsform for ansatte og som kan medføre unødig mer motstand til etablering enn ved et HF. 
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Vedlegg 1 Fremgangsmåte i utredningsarbeidet 

I arbeidet med felles organisering ble det opprettet en styringsgruppe som skal utrede, og gi styret 

en anbefaling om hvilken organisering som er mest hensiktsmessig. 

Organisering 
Prosjektet eies av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. EY har vært innleid som ekstern 

prosjektleder. I utredningen ble det opprettet en prosjektgruppe med radiologer og klinikere ved STO 

og HNT. 

Styringsgruppa består av: 

 Administrerende direktør Torbjørn Aas, Helse Nord-Trøndelag HF 

 Konstituert administrerende direktør Rune Wiseth, St. Olavs Hospital HF 

 Klinikksjef Sissel Moksnes Hegdal, Helse Nord-Trøndelag HF 

 Klinikksjef Edmund Søvik, St. Olavs Hospital HF 

 Ansattrepresentant Bjørn Svarva, Helse Nord-Trøndelag HF  

 Ansattrepresentant Nina Kirksæther Aalberg, St. Olavs Hospital HF 

Prosjektgruppen består av: 

 Avdelingsleder Morten Troøyen, St. Olavs Hospital HF 

 Avdelingsleder Gørill Skatvold, St. Olavs Hospital HF 

 Administrasjonskoordinator Trine Røkke, St. Olavs Hospital HF 

 Avdelingsleder Rune Wagnild, Helse Nord-Trøndelag HF 

 Avdelingsleder Bo Frederiksen, Helse Nord-Trøndelag HF 

 Avdelingsoverlege Ingrid Hermann, Helse Nord-Trøndelag HF 

Fremdriftsplan 
Styringsgruppen startet sitt arbeid i september 2017 med utredning av mulige alternativer. Det har 

blitt avholdt 10 styringsgruppemøter før utredningsrapporten ble sendt ut på høring. Det har blitt 

holdt 4 prosjektgruppemøter. Styringsgruppen holdt en felles samling for representanter fra 

fagmiljøene i Stjørdal i mars 2018. I mai 2018 holdt styringsgruppen samling med fagmiljøene ved 

Namsos sykehus, Levanger sykehus og St. Olavs Hospital. Synspunkter fra prosjektgruppen og møter 

med fagmiljøene har vært viktige innspill i arbeidet med utredningsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 

Oppsummering fra besøksrunde i 

foretakene 



 

 

Prosjekt «Samarbeid innen bildediagnostikk mellom 

St. Olavs Hospital HF og Helse Nord Trøndelag HF» 

Samling med fagmiljøene i Namsos, Levanger og STO 

Namsos og Levanger, 29. mai 2018  
St. Olavs hospital, 31. mai 2018 

 

Tilstede: 

 Styringsgruppen 

 Sentrale personer i fagmiljøet radiologi ved sykehusene Namsos, Levanger og STO 

 Sentrale klinikere ved sykehusene Namsos, Levanger og STO  

 EY som prosjektleder og fasilitator 

Styringsgruppen har gjennomført en samling med fagmiljøet ved sykehuset i Namsos, Levanger og 

STO. Samlingene fant sted 29. mai i Namsos og Levanger og 31. mai på STO. Møtene hadde lik 

struktur, og et referat fra de tre møtene er samlet i dette dokumentet. 

Introduksjon til dagen fra styringsgruppen 

Det ble informert om bakgrunnen for prosjektet og prosjektets mandat: Helse Midt-Norge RHF har 
gjennom styringskrav og rammer for 2018 gitt i oppdrag at det skal etableres en felles organisering 
og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF for bedre å 
kunne utnytte de samlede ressursene. Styringsgruppen skal komme med en anbefaling til styrene i 
helseforetakene om hvilken modell som er mest hensiktsmessig. Basert på arbeid gjennomført så 
langt i prosjektgruppen og styringsgruppen foreligger tre alternativer til samarbeid: 
 

0. Fortsette som i dag med enkeltstående samarbeidsavtaler og regionalt fagledernettverk 
1. Etablere et formalisert samarbeid med én forpliktende samarbeidsavtale og felles ledelse 
2. Etablere et formalisert samarbeid som et foretak, eid av begge foretakene i fellesskap  

Det er ikke bestemt hvilken modell styringsgruppen vil anbefale. Hensikten med møtet er å høre 

innspill og synspunkter som kan tas med i vurderingen for hvilken anbefaling styringsgruppen vil gi. 

Nullalternativet tilfredsstiller ikke oppdraget fra eier, men tas likevel med i vurderingene. 

Hvorfor en felles organisering? 

 Helse Trøndelag kan bli en realitet og dette er en mulighet til å organisere seg i forkant av en 
eventuell sammenslåing. En foretaksmodell er mer robust enn en klinikkstruktur med en 
klinikkleder som rapporterer til to direktører. 

 Bildediagnostikk i Trøndelag har de siste årene hatt en 3 % årlig aktivitetsvekst (hensyntatt 
kompleksitetsfaktor), og en årlig kostnadsvekst på 5 %. Et samarbeid vil kunne bidra til å 
redusere kostnadsveksten og skape en bærekraftig og forutsigbar økonomi. 

 Alle tre sykehus har økonomiske utfordringer, og vi har nå mulighet til å være med å påvirke 
fremtiden. Dersom vi fortsetter som nå kan vi bli nødt til å benytte oss av eksterne tjenester i 
større grad enn vi allerede gjør. 

 Et felles HF vil løse utfordringene rundt personvern knyttet til deling av pasientinformasjon 



 

 

 I dag har bildediagnostikk ved alle tre sykehus utfordringer med reinvesteringer. Ved et felles 
HF for bildediagnostikk vil overskuddet gå tilbake til foretaket, og det er foretaket som 
bestemmer hvilke investeringer som skal gjøres. 

 Ved et eget HF har eier et ansvar for finansieringen, og eier er klar over at investeringer er en 
suksessfaktor. Eierne vil være interessert i at dette skal bli en suksess, da denne 
foretaksmodellen også kan gi nye utviklingsmuligheter for RHFet. 

Presentasjon fra fagmiljøet  

Etter introduksjon fra styringsgruppen fikk fagmiljøet 1 time til disposisjon til presentasjon av 

avdelingen. 

Diskusjon 

Den siste timen av møtet ble brukt til diskusjon, og her foreligger en oppsummering av synspunkter 

fra de tre sykehusene.  

 Det må utføres en risikoanalyse. 

 De fleste ønsker et faglig samarbeid som sikrer lik behandling for pasientene uavhengig av 

lokalisasjon. 

Vaktsamarbeid 

 Det er usikkerhet rundt vaktsituasjonen til høsten ved alle 3 sykehus, og det er vanskelig å se 

for seg et samarbeid når de ansatte ikke vet hvordan det vil se ut på eget sykehus. For å få 

forankring i avdelingen vil det være viktig å utforme noen detaljer rundt dette. 

 Radiologene ved STO har veldig travle vakter, og har ikke kapasitet til mer arbeid på vakt. 

 Lokalsykehusene ser utfordringer med ikke-tilstedeværende radiolog på vakt: Reduksjon av 

tverrfaglighet, tilgjengelighet og fleksibilitet for klinikernes behov. Ultralyd eller pleuradren 

vil ikke være mulig, og radiolog er en faglig styrke ved trombolyse. Økt risiko for 

samtidighetskonflikt, prioritering blir utfordrende når man ikke er fysisk tilstede. 

Organisering og funksjonsdeling 

 Med rollen som første seleksjon i systemet har lokalsykehus behov for generell 

allmennradiologisk kompetanse. Alt som kan behandles lokalt bør behandles lokalt. Gjennom 

et faglig forpliktende samarbeid kan periferien styrkes for å avlaste spesialistsykehuset.  

 Universitetssykehusets rolle er spesialisert diagnostikk og terapi med en avansert 

maskinpark. I en stor organisasjon er det fare for at perifere maskiner blokkeres av 

tidskrevende spesialundersøkelser, og øvrige undersøkelser må utføres av private aktører.  

 En ny organisering vil gi muligheten til å gjøre en hensiktsmessig funksjonsfordeling, med 

felles klare styringsregler for spesialist-  og generalistundersøkelser. 

 Standardisering av protokoller og henvisningsprosedyrer kan redusere dobbeltarbeid for 

STO, som i noen grad må regranske undersøkelser beskrevet på lokalsykehus. 

 Vi kan lære fra samarbeid innen bildediagnostikk i Helse Vest. En ressurs er frikjøpt fra 

klinikken for å utarbeide prosedyrer, som også gjelder private aktører. 

 Erfaring tilsier at avtalebaserte ordninger mellom HF (for eksempel innen nukleærmedisin) er 

tidkrevende, og i et felles HF vil dette bli lettere. 

Økonomi og administrasjon 

 Ved nyinvesteringer vil det være medisinsk begrunnet at midlene skal gå til STO, og det 
fryktes nedbemanning og nedlegging av akuttfunksjoner ved lokalsykehusene. 



 

 

 Ved større avstand til linjeleder mister man lokal fleksibilitet til de ansatte, og lange 

kommunikasjonsveier kan føre til svekket ansvar og kvalitetstap. Lokal ledelse er viktig.  

 I en stor klinikk vil det være redusert mulighet til å prioritere ventelisten ved uforventet økt 

kapasitet, eller koordinere time til bildediagnostikk med poliklinisk time. 

 Internkontroll blir vanskeligere i en stor klinikk, for eksempel ved samarbeidet mellom 

Trondheim og Orkdal hvor henvisningene tidligere kom usortert uavhengig av hastegrad. 

 I Levanger påpekes det at det vil være positivt med en egen klinikk for bildediagnostikk til å 

fronte deres sak, i dag er de en del av medisinsk service. 

Rekruttering 

 Det kan bli vanskeligere å rekruttere til lokalsykehusene. LIS stillinger må beholdes for å 

ivareta rekruttering fra egen rekke.  

 St. Olavs har ingen ledige overlegestillinger, og spesialister kan komme til lokalsykehus og bli 

overleger her. Det er positive erfaringer fra samarbeid innen anestesi på Levanger. 

Presiseringer fra styringsgruppen i diskusjonen 

 Det vil ikke bli nedbemanning ved lokalsykehusene Levanger eller Namsos. 

 Det skal være stedlig ledelse ved alle tre sykehus. 

 Det er ønskelig å optimalisere fagmiljøet, og finne en balanse som gjør alle gode. Alle kan 
ikke være gode på alt, og sub-spesialiteter er viktig for å oppnå god kvalitet. Ved å styrke 
fagmiljøene på lokalsykehusene og ta i bruk nye metoder kan flest mulig pasienter 
diagnostiseres og behandles lokalt. Dette er ønskelig for å redusere lang reisevei for 
pasientene, og redusere belastningen på STO. 

 Hvordan vakttjenesten skal organiseres er ikke bestemt, men den skal organiseres på en 
fornuftig måte, og gi et minst like godt pasienttilbud som i dag.  

 Ingen radiologer ved STO skal beordres til å reise til lokalsykehusene for å ha vakt. 

 En felles organisering vil være en fordel for rekruttering da det er flere å spille på i perioder 

med for eksempel permisjon og sykdom. 

 Dersom det blir et HF vil det etter sammenslåingen bli mindre byråkrati. Administrasjonen 

ved STO har ledig kapasitet man kan få utnyttet. 

 Det er viktig at vi jobber litt hos hverandre for å bli kjent med kollegaer og klinikere på andre 

sykehus for å skape en felles tilhørighet til samarbeidet. 

 Det er mulig å gjøre endringer etter at strukturen er bestemt. 

 Det er viktig å ha en klinisk kontakt som radiolog, og dette skal ikke endre seg ved noen av 

lokalisasjonene. 

 Det må legges opp til en hel-elektronisk radiologi. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3 

Juridisk notat vedrørende etablering av 

foretak 



 
Ernst & Young Advokatfirma AS 
 
 
Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim 
Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim 

 Foretaksregisteret: NO 984 328 796 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax: +47 73 54 68 01 

www.ey.no 

 

Notat 

Til: Helse Nord-Trøndelag HF 04.04.2018 

Cc:  Ref:  

Fra: Advokat/senior manager Tone Lillestøl  Oppdragsansvarlig: Rune 

Fuglestrand  

 

Prosjektledelse for prosjekt samarbeid bildediagnostikk Helse Nord- 
Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF - beskrivelse hvordan etablering av 
ny enhet kan gjennomføres både som ansvarlig selskap og helseforetak  

 
Vi viser til i dialog i forbindelse med saksfremlegget for felles klinikk for bildediagnostikk for Helse 
Nord-Trøndelag HF (HNT) og St. Olav Hospital HF (St. Olav) hvor vi ble anmodet om å utarbeide et 
notat. Det er bedt om at notatet skal beskrive hvordan etablering av en ny enhet kan gjennomføres 
både i forhold til om det etableres et ansvarlig selskap og eller et helseforetak som 
spesialisthelsetjenesten bildedianostikk overføres til.   
 
1.  Faktum  
 
Helse Midt-Norge RHF (HMN) har ansvar for at befolkningen i region Midt-Norge får gode og 
likeverdige spesialisthelsetjenester. HMN har organisert helsetjenesten i regionen inn i tre ulike 
helseforetak.  Vår sak gjelder organiseringen av spesialisthelsetjenestene knyttet til 
bildediagnostikk og relaterer seg til tjenestene som ytes innenfor denne spesialisthelsetjenesten av 
de to helseforetakene HNT og St. Olav.  
 
Det er noe uklart om det nye selskapet vil håndtere alle oppgavene knyttet til økonomi og 
administrasjon, men alle øvrige oppgave knyttet til bildediagnostikk forutsettes å flyttes over til det 
nye selskapet.  
 
Pr i dag er det ikke avklart hvor store eierandeler som endelig skal tilfalle hhv.HNT og St. Olav og i 
det nye selskapet. Imidlertid er det klart at de to helseforetakene til sammen vil eie 100% av det nye 
selskapet. Imidlertid vil utgangspunktet være at man får eierandeler ut fra verdien av 
tingsinnskuddet, se nærmere om dette nedenfor.  
 
Det er ingen private aktører som vil komme inn på eiersiden. Dette følger også av 
helseforetaksloven § 42 annet ledd som lyder slik:  
 

«Foretak kan ikke eie virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen med andre enn 
foretak. Dersom flere foretak eier virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen, 
skal virksomheten organiseres som helseforetak eller som ansvarlig selskap i medhold av 
selskapsloven.» 

 
Det vil være noe ulike regler for hvordan etableringen kan gjennomføres for henholdsvis et 
helseforetak og et ansvarlig selskap. Det gis derfor en fullstendig oversikt for de to ulike typene 
selskap i henholdsvis punkt 2 og 3 nedenfor.  
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2. Etablering av helseforetak  
 
2.1 Adgangen til å foreta omdannelse fra to helseforetak til et felles eid helseforetak 
 
Utgangspunktet for statens virksomhet ved spesialisthelsetjenesten er at slik virksomhet skal drives 
i helseforetak, jf helseforetaksloven § 9:  
 

«Utøvende virksomhet skal organiseres som helseforetak. Styret selv i regionale 
helseforetak eller helseforetak treffer vedtak om å opprette helseforetak. Vedtaket skal 
uttrykkelig benevne foretaket som helseforetak og inneholde foretakets vedtekter. Det skal 
dessuten inneholde bestemmelser om: 
1. hvem som skal være medlem av styret, herunder styrets leder og nestleder, 
2. hvem som skal være foretakets revisor, 
3. eierens innskudd. 
Helseforetaket er stiftet når styret i eiende foretak har truffet vedtak etter første ledd. 
Dersom flere foretak stifter et helseforetak for å eie det sammen, må styrene dessuten 
inngå en skriftlig selskapsavtale» 

 
Imidlertid er det gitt åpning for at også ansvarlig selskap kan benyttes når flere foretak eier 
virksomhet som yter spesialisthelsetjeneste sammen, jf helseforetaksloven § 42 
 

«Foretak kan ikke eie virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen med andre enn 
foretak. Dersom flere foretak eier virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen, 
skal virksomheten organiseres som helseforetak eller som ansvarlig selskap i medhold av 
selskapsloven.» 

 
Dersom man velger å overføre spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk til et felles eid helseforetak, 
så fremgår regler for slik omdannelse av helseforetaksloven § 50. Bestemmelsen lyder slik:  
 

«Fylkeskommunal, kommunal og statlig virksomhet eller del av slik virksomhet kan 
overføres til regionalt helseforetak eller helseforetak ved at eiendeler, rettigheter, herunder 
offentlige tillatelser, og forpliktelser som er knyttet til virksomheten, overføres som en helhet 
til foretaket.  
Overføring til foretaket av forpliktelser knyttet til fylkeskommunen, kommunen og staten har 
frigjørende virkning for denne. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette 
seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for 
rettsforholdet. 
Det skal ikke betales dokumentavgift etter § 6 i lov 12. desember 1975 nr. 59 om 
dokumentavgift, omregistreringsavgift etter § 1 i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter 
vedrørende kjøretøy og båter eller rettsgebyr etter § 21 i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr i forbindelse med omdanninger i medhold av denne bestemmelsen. 
Det som er bestemt i paragrafen her, gjelder tilsvarende ved overføring av virksomhet til 
foretak etter loven her fra heleid fylkeskommunalt, kommunalt og statlig selskap eller 
foretak. 
Bestemmelsene i paragrafen her gjelder også ved overføring av virksomhet mellom foretak 
etter loven her. Forrige punktum medfører ingen begrensninger i ansvaret etter § 7.» 

 
Det følger av forarbeidene at bestemmelsen regulerer eventuelle virksomhetsoverdragelser som 
skjer etter at de regionale helseforetakene ble dannet. Videre fremgår at bestemmelsen bygger på 
et kontinuitetsprinsipp for omdanning og omorganisering. Bestemmelsen regulerer derfor også 
forholdet til fordringshavere og andre rettighetshavere til de forpliktelser som overføres mellom 
foretak. Fordringshaverne og andre rettighetshavere må akseptere at det besluttes slik omdanning 
og at dette får betydning for deres egne rettigheter, jf. helseforetaksloven § 50 annet ledd andre 
setning. De kan ikke påberope seg at omdanningen er en bristende forutsetning for 
kontraktsforholdet, men må finne seg i at det nye foretaket trer inn i de samme rettigheter og plikter 
som virksomheten tidligere hadde og at de selv får samme rettigheter og plikter.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19751212z2D59z2EzA76
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19590619z2D2z2EzA71
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19821217z2D86z2EzA721
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20010615z2D93z2EzA77
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Dette betyr at virksomhet knyttet til spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk kan overføres til et nytt 
foretak både fra HNT og St. Olav uten samtykke fra øvrige rettighets- eller fordringshavere.   
 
Det fremgår også av lovteksten at en omdannelse fra helseforetak til helseforetak er unntatt å svare 
dokumentavgift for eiendom samt avgifter i form av omregistrering av biler eller båter.  
 
2.2  Stiftelse av helseforetaket  
 
Det må stiftes et nytt helseforetak i samsvar med reglene i helseforetaksloven § 9. Siden både HNT 
og St. Olav skal være eiere, så må styrene i de to helseforetakene beslutte og fatte et felles vedtak 
om at det skal etableres et felles helseforetak for spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk.  
 
Det felles vedtaket må benevne det nye foretaket som et helseforetak, inneholde foretakets 
vedtekter og bestemmelser om hvem som skal være medlem av styret, hvem som er styrets leder 
og nestleder og hvem som skal være foretakets revisor. Videre må vedtaket inneholde 
bestemmelser om eiernes innskudd.  Videre bør også de ansattes rett til representasjon i de ulike 
organ nevnes.  

 
Forut for dette må derfor HNT og St. Olav ha avklart hva som faktisk skal overføres til det nye 
selskapet, altså hva som anses som «virksomhet» som ønskes lagt til et nytt foretak. Helt klart må 
all virksomhet knyttet til bildediagnostikk overføres slik som maskiner, utstyr, ansatte og deres 
rettigheter/plikter, leieavtaler og øvrige kontrakter. Etter vår vurdering vil ikke støtte/stabsfunksjoner 
naturlig være en del av selve «virksomheten» som overføres, men er en ren støttefunksjon. Slike 
oppgaver kan dermed i utgangspunktet ligge igjen i de to helseforetakene. Men vi gjør oppmerksom 
på at det kan bli upraktisk dersom man i både HNT og St. Olav har stab/støttefunksjoner knyttet til 
den virksomheten som drives i det nye helseforetaket. Det må derfor avklares hvordan og hvor slike 
støttefunksjoner skal plasseres før beslutning om omdannelse til felles eid helseforetak tas.  
 
Ved stiftelse av helseforetaket så må det utarbeides en oversikt over eiernes innskudd. Det følger 
av helseforetaksloven § 43 at regnskapslovens regler gjelder for foretak. Det samme følger av 
regnskapsloven § 1-2 første ledd nr 12. Etter vår vurdering så kan man ved bokføringen av 
innskuddet benytte de bokførte verdier. Imidlertid bør dette vurderes noe nærmere ved stiftelsen av 
selskapet.  
 
Som skissert ovenfor skjer selve stiftelsen av det nye helseforetaket med tingsinnskudd og vedtaket 
skal beskrive dette innskuddet, jf. helseforetaksloven § 9 første ledd nr 3. Selve tingsinnskuddet vil 
her skje ved at de to helseforetakene overfører de eiendeler som tilhører virksomheten 
bildediagnostikk til det nystiftede selskapet.  
 
Videre er det viktig å være oppmerksom på bestemmelsen i foretaksloven § 14 som fastsetter at 
foretaket til enhver tid skal ha en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet. 
Dette må derfor hensyntas ved stiftelsen av det nye helseforetaket.  
 
I tillegg til at vedtaket skal gi en beskrivelse som nevnt ovenfor, så må HNT og St. Olav inngå en 
skriftlig selskapsavtale, jf. helseforetaksloven § 9 siste ledd. Denne selskapsavtalen bør inneholde 
bestemmelser blant annet om plikt til å foreta innskudd, nærmere om finansiering av driften og evt. 
underskudd, regler for styrerepresentasjon, innskuddsplikten til de to eierne, foretakets 
sammensetning og beslutningsprosessen for foretakets virksomhet. Det kan også være flere 
forhold som bør reguleres nærmere. For eksempel kan det være aktuelt å regulere hvordan evt. 
nye helseforetak kan inngå i selskapet med sin virksomhet knyttet til bildediagnostikk.  
 
 
 
 



 

   04.04.2018 4 

I tillegg skal selskapets vedtekter også fremgå av vedtaket. For helseforetak følger minstekrav til 
vedtekter i lovens § 11 som lyder slik:  
 

«Helseforetak skal ha vedtekter som i det minste skal angi:  
1. foretakets navn, 
2. foretak som eier helseforetaket, 
3. foretakets virksomhet, herunder hvilke helsetjenester som skal ytes, og hvilke 
undervisningsoppgaver og forskningsoppgaver helseforetaket skal ha, samt nærmere 
bestemmelser om universitetets- eller høgskolens rettigheter i tilknytning til disse 
oppgavene,  
4. den kommune der helseforetaket har sitt hovedkontor, 
5. antall styremedlemmer, eller laveste og høyeste antall styremedlemmer, 
6. helsepolitiske, utdanningspolitiske og forskningspolitiske målsettinger og oppgaver, 
7. nærmere regler om rapportering til eieren om foretaket og foretakets virksomhet, 
8. bestemmelser om låneopptak, jf. § 33,  
9. hvilke saker eller typer saker som skal forelegges departementet, jf. § 30, 
10. hvilken arbeidsgivertilknytning helseforetaket skal ha, jf. § 10 annet ledd.  
 

Det følger av § 13 i helseforetaksloven at det nye helseforetaket må meldes til Foretaksregisteret 
senest tre måneder etter at vedtak om å opprette foretak er truffet.  
 
2.3 Forholdet til fordringshavere og andre rettighetshavere  
 
Når omdannelsen skjer etter reglene i helseforetaksloven § 50 fremgår det av lovteksten at ingen 
fordringshavere eller øvrige rettighetshavere kan motsette seg denne omdanningen eller gjøre 
gjeldende at overføringen medfører en bortfallsgrunn for rettsforholdet. Dette er dermed et klart 
unntak fra regelen om at en kreditor ikke behøver å finne seg i et debitorskifte uten at det gis 
samtykke til dette. Dette betyr at det ikke kreves samtykke til å omdanne til nytt helseforetak. 
Imidlertid bør man orientere fordringshavere eller øvrige rettighetshavere om prosessen.  
 
Forut for et vedtak om omdannelse til helseforetak bør forholdet til de to helseforetak sine inngåtte 
avtaler vurderes. Det kan være at det nye helseforetaket ved en virksomhetsoverdragelse av 
samme spesialisthelsetjeneste får to sett med avtaler for samme forhold. Det må derfor vurderes 
nærmere hvilke avtaler som evt. kan sies opp forut for en omdannelse og om det er mulighet for 
evt. samordning av avtalene.  
 
2.4 Forholdet til ansatte  
 
Sett i forhold til de ansatte vil en slik omdannelse medføre en virksomhetsoverdragelse. I 
foretaksloven fremgår at alle rettigheter og plikter må overføres det nye selskapet slik at alle 
rettigheter og plikter knyttet til arbeidsforholdet også må overføres ved kontinuitet.  
 
I tillegg er virksomhetsoverdragelse som omfatter ansatte også regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 
16. Det følger av bestemmelsene at lønns og arbeidsvilkår til de ansatte skal overføres identisk fra 
tidligere arbeidsgiver til ny arbeidsgiver. Videre vil det nye selskapet være bundet av inngåtte 
tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at de to helseforetakene så tidlig som mulig må sørge for at det 
blir holdt drøftingsmøte med de ansatte sine tillitsvalgte ift. virksomhetsoverdragelsen. Tema for 
disse drøftelsene er årsaken til at virksomheten overdras til et nytt helseforetak, foreslått/fastsatt 
dato for overdragelsen, endringer i tariffforhold, hvilke rettslige, økonomiske og juridiske rettigheter 
og plikte som følger for den ansatte, om det er planlagt noen tiltak i forhold til grupper av ansatte og 
hvilke reservasjons/fortrinnsrettigheter som evt. foreligger.  
 
Videre er det viktig å være oppmerksom på at både tidligere og ny arbeidsgiver plikter å informere 
de ansatte om virksomhetsoverdragelsen så tidlig som mulig i prosesen. Det skal gis særskilt 
informasjon om grunnen til overdragelsen, fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, de 
rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, endringer i 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20010615z2D93z2EzA733
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20010615z2D93z2EzA730
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20010615z2D93z2EzA710z2E2
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tariffavtaleforhold, planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen 
for å utøve slike rettigheter.  
 
 
3. Etablering av ansvarlig selskap  
 
3.1  Adgangen til å omdanne fra helseforetak til ansvarlig selskap 
 
Det foreligger ikke regler for hvordan omdannelse kan skje fra helseforetak til ansvarlig selskap i 
helseforetaksloven. Helseforetaksloven § 50 regulerer ikke en omdannelse fra helseforetak til et 
ansvarlig selskap, men kun en omdannelse fra et foretak til annet foretak, dvs enten et nytt 
regionalt helseforetak eller helseforetak. Ordlyden i helseforetaksloven § 42 sier heller ikke at det er 
adgang å foreta omdannelse fra et helseforetak til et ansvarlig selskap, men gir åpning for at 
spesialisthelsetjenesten kan organiseres i ansvarlig selskap.  
 
Dette betyr at det kan være noe usikkert om en omdannelse fra helseforetak til felles eid ansvarlig 
selskap lar seg gjennomføre på en like smidig måte som for omdannelse til nytt helseforetak. Rent 
organisatorisk gir loven aksept for at spesialisthelsetjenesten og dennes virksomhet kan drives i et 
ansvarlig selskap. Forarbeidene til opprinnelig bestemmelse i Ot. Prp nr 66 ((2000-2001) side 153 
angir at bestemmelsen om omdannelse regulerer eventuelle virksomhetsoverdragelser etter at de 
regionale helseforetakene er dannet og at hensiktsmessig organisasjonsform etter loven kan 
oppnås på en måte som medfører minst mulig kostnader og ulemper for det offentlige. Dette kan 
tolkes slik at omdannelse fra helseforetak til ansvarlig selskap også må kunne gjøres så langt 
reglene i helseforetaksloven passer.  
 
Rent praktisk bør man derfor kunne gjennomføre en omdannelse etter de ulovfestede regler, dvs at 
man følger øvrige selskapsrettslige regler, dvs reglene som fremgår i helseforetaksloven § 50, for 
omdannelse så langt dette lar seg gjøre. Utgangspunktet burde være at reglene om kontinuitet skal 
gjelde også for slike omdannelser, dvs at alle rettigheter og forpliktelser må overføres.  
 
I dette tilfelle gir en omdannelse etter de ulovfestede regler ikke noen skattemessig konsekvenser 
da foretakene ikke er skattepliktige. Likevel kan en omorganisering til et ansvarlig selskap medføre 
risiko og uønskede resultat for de to helseforetakene. Dette fordi det ikke er avklart at det såkalte 
«kontinuitetsprinsippet» gjelder for alt som blir overført til det nye selskapet.  
 
3.2 Stiftelse av ansvarlig selskap  
 
Også for et ansvarlig selskap må det stiftes et nytt selskap, men her etter reglene i selskapsloven. 
Det er følgende krav til selskapet og dets deltakere, jf selskapsloven § 2-3.  
 

(1) I selskap som ikke er indre selskap skal det opprettes en datert skriftlig selskapsavtale 
som skal undertegnes av samtlige deltakere, unntatt stille deltaker. Senere endringer skal 
skje på samme måte når endringene ikke går fram av protokoll fra selskapsmøte. Deltaker 
som trer inn i selskapet etter at dette er stiftet, skal skriftlig tiltre selskapsavtalen. 
(2) Selskapsavtale som nevnt i første ledd skal minst inneholde bestemmelse om:  
(a) selskapets foretaksnavn,  
(b) navn og bosted for samtlige deltakere unntatt stille deltaker, 
(c) selskapets formål,  
(d) den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor, 
(e) hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har. 

 
Siden det skal skje en virksomhetsoverdragelse til nystiftet selskap, så skjer stiftelsen av det 
ansvarlige selskapet med tinginnskudd, dvs i dette tilfelle at eiendeler i form av virksomheten skytes 
inn. Denne må derfor beskrives i selskapsavtalen mellom HNT og St. Olav. Videre bør HNT og St. 
Olav vurdere om det er hensiktsmessig at selskapsavtalen også skal inneholde de momenter som 
fremgår foran under punkt 2.2, 4. avsnitt foran.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19850621z2D83z2EzA72z2D3z2E1
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Ved stiftelsen bør det utarbeides en oversikt som viser eiendeler og forpliktelser som blir skutt inn. 
Det følger av selskapsloven § 2-24 at regnskapslovens regler gjelder for foretak. Etter vår vurdering 
så kan man også ved bokføringen av innskuddet benytte de bokførte verdier. Dette bør også 
vurderes nærmere ved stiftelsen av selskapet.  
 
På samme måte som ved stiftelse av helseforetak, så må HNT og St. Olav beslutte hva som skal 
overføres til det nye selskapet, se foran punkt 2.2 på side 3, 4. avsnitt.  
 
Som det fremgår ovenfor er det ikke krav om at et ansvarlig selskap skal ha et styre for sin 
virksomhet. Imidlertid vil det ved slik type virksomhet være en klar fordel at selskapet har et eget 
styre. Dette kan besluttes etter reglene i selskapsloven § 2-3. Styret overtar da den alminnelige 
forvaltningen av selskapet. Det må også velges styremedlemmer og valg av styremedlemmene 
foretas av selskapsmøtet, dvs hvor deltakerne HNT og St. Olav er representert. I tillegg må det skje 
et valg av de ansatte sine representanter i selskapsmøte og styret. Det bør også velges en daglig 
leder av selskapet, jf selskapsloven § 2-18. Myndighet til å ansette en daglig leder tilligger også 
selskapsmøtet.  
 
Det er ingen regler i selskapsloven som medfører at det foreligger plikt til å registrere det ansvarlige 
selskapet i foretaksregisteret som ved helseforetak. Imidlertid er det ikke tvil om at selskapet bør 
registreres i foretaksregisteret så snart dette er etablert. Dette blant annet for å tilkjennegi selskapet 
utad samt hvem som sitter i selskapets styre mv.  
 
3.3 Forholdet til fordringshavere og andre rettighetshavere  
 
Etter vårt syn er forholdet til fordringshavere og andre rettighetshavere det som skaper mest 
usikkerhet ved en ulovfestet omdannelse fra helseforetak til et ansvarlig selskap. Da 
helseforetaksloven § 50 ikke direkte regulerer en omdannelse fra helseforetak til ansvarlig selskap, 
er det uklart om fordringshaver og andre rettighetshavere må akseptere omdannelsen uten å gi sitt 
samtykke til at kontrakter overdras til det nye selskapet. Denne løsningen for omdannelse fra et 
eller flere helseforetak til et nytt helseforetak gir en smidig og god løsning for valg av 
hensiktsmessig selskapsform for det offentlige sin virksomhet, jf forarbeidene.  
 
Etter vårt syn er det slik at ved en omdannelse til ansvarlig selskap at fordringshavere og andre 
rettighetshavere kan ha rett til å motsette seg overføringen av virksomheten til et ansvarlig selskap. 
Dette kan skape utfordringer dersom det er avgjørende for virksomheten å få med disse type 
avtalene over. Dette betyr igjen at man vil være avhengig av å sikre seg samtykke fra alle disse før 
en omdannelse kan gjennomføres etter de ulovfestede regler.  Men på den andre siden kan det 
være en fordel for HNT og St. Olav at ikke alle avtalene må følge med. Dette vil være aktuelt om 
det foreligger ulike kontrakter som omhandler samme tjeneste/vare for samme forhold. Vi har ved 
vår vurdering ikke gått inn i de ulike kontraktene for å vurdere dette spørsmålet, men det bør 
avklares.  
 
I tillegg er det uavklart hvorvidt det må betales dokumentavgift eller omregistreringsavgifter for 
bil/båt. Dette må evt. sjekkes ut nærmere dersom det er aktuelt å omdanne og helseforetakene har 
slike eiendeler som skal overføres til nytt ansvarlig selskap.  
 
3.4 Forholdet til de ansatte  
 
Når det gjelder de arbeidsrettslige konsekvenser foreligger det regler i arbeidsmiljøloven for de 
ansatte sine rettigheter i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Disse må derfor også følges ved en evt. 
omdannelse til ansvarlig selskap. Alle rettigheter og plikter knyttet til arbeidsforholdet må overføres 
det nye selskapet. Gitt at disse reglene følges, vil denne risikoen være minimal. Vi viser her til 
beskrivelsen under punkt 2.4. foran.  
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Notat 

Til: Helse Nord-Trøndelag HF  04.04.2018 

Cc:  Ref:  

Fra: Advokat/senior manager Tone Lillestøl  Oppdragsansvarlig: Rune 

Fuglestrand  

 

Prosjektledelse for prosjekt samarbeid bildediagnostikk Helse Nord-
Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF – vurdering av regelverket ifht. 
offentlige anskaffelser.  

 
Vi viser til i dialog i forbindelse med saksfremlegget for valg av samarbeidsfor for bildediagnostikk 
for Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og for St. Olav Hospital HF (St.Olav) hvor vi ble anmodet om å 
utarbeide et notat. Det er bedt om at notatet skal omhandle regelverket knyttet til offentlige 
anskaffelser, dvs. lov om offentlig anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 69 (anskaffelsesloven) og 
forskrift om offentlig anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 21. august 2016 nr. 974, ved 
etablering av egen enhet for bildediagnostikk i et samarbeid mellom HNT og St.Olav.  
 
1.  Faktum  
 

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har ansvar for at befolkningen i region Midt-Norge får gode og 

likeverdige spesialisthelsetjenester. HMN har organisert helsetjenesten i regionen inn i tre ulike 

helseforetak.  Vår sak gjelder organiseringen av spesialisthelsetjenestene knyttet til 

bildediagnostikk og relaterer seg til tjenestene som ytes innenfor denne spesialisthelsetjenesten av 

de to helseforetakene HNT og St.Olav.  

 

Ved St. Olav er spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk organisert i en egen klinikk og består av 

256 årsverk. For HNT er samme spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk organisert i to avdelinger 

(Levanger og Namsos) under en felles klinikk for medisinsk service. Klinikken har en begrenset 

stab som innebærer at Senter for virksomhetsstøtte og utvikling bistår med håndtering av økonomi 

og administrasjon. Totalt består de to bildediagnostikk avdelingene av 73 årsverk.   

 

En av forutsetningene for den videre drøftelsen er at det etableres et nytt selskap som skal ivareta 

og ha ansvar for all bildediagnostikk som pr nå drives i de to helseforetakene. Dette skal skje enten 

ved at det etableres et felles nytt helseforetak eller et felles nytt ansvarlig selskap, jf. 

helseforetaksloven § 42. Vi viser til vårt notat vedrørende dette.  

 

Det er noe uklart om det nye selskapet vil håndtere alle oppgavene knyttet til økonomi og 

administrasjon, men alle øvrige oppgave knyttet til bildediagnostikk forutsettes å flyttes over til det 

nye selskapet. Hverken det nye selskapet eller et evt. samarbeid skal levere tjenester til private 

aktører.  
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I det videre avgrenses spørsmålet om de eksisterende avtaler som er inngått med 

HMN/St.Olav/HNT og eksterne leverandører/tjenesteytelser kan overføres til det nye selskapet og  

hvordan disse evt. må håndteres etter at det nye selskapet er etablert.   

 

Pr i dag er det ikke avklart hvilke eierandeler som skal tilfalle hhv. St.Olav og HNT om det opprettes 

et nytt selskap. Imidlertid er det klart at de to helseforetakene til sammen vil eie 100% av det nye 

selskapet. Det er ingen private aktører som vil komme inn på eiersiden. Dette følger også av 

helseforetaksloven § 42 at man ikke kan eie foretak som driver spesialisthelsetjenester sammen 

med andre enn regionale helseforetak/helseforetak.   

 

I tillegg til at det evt. etableres nytt selskap enten som ansvarlig selskap eller helseforetak, har vi 

også sett på hvordan samarbeidsavtaler mellom helseforetakene reguleres i lov om offentlige 

anskaffelser.  

 

På bakgrunn av ovennevnte vil det være ulike situasjoner hvor reglene om offentlige anskaffelser 

gjelder for den leveranse som er ønskelig som:   

 

1) Avtaler om levering/kjøp av tjenester fra «eier/samarbeidspart», dvs HNT og St.Olav, dvs 

HNT og St. Olav kjøper tjenester av det nye selskapet. 

2) Avtaler om at det nye selskapet kjøper tjenester fra HNT og St.Olav. 

3) Avtaler om innkjøp fra eksterne leverandører og tjenesteytere  

4) Ved samarbeidsavtaler mellom enheter i de to helseforetakene.  

 

2. Regelverket  

 

Hovedregelen er at tildeling av alle offentlige kontrakter om vare og tjenester er omfattet av både 

anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften når anslått verdi av kontrakt er lik eller overstiger kr 

100 000 eksl. mva. Dette prinsippet gjelder også i utgangspunktet selv om kontrakt inngås innenfor 

et statlig organ, for eksempel mellom to enheter i helseforetaket.  

 

Men fra dette utgangspunktet foreligger flere unntak. Disse unntakene fremgår av 

anskaffelsesforskriften kapittel 3. I dette kapittelet er det tre alternativer som kan være aktuelle for 

et evt. samarbeid eller om det opprettes et nytt selskap. Vi finner de ulike reglene i 

anskaffelsesforskriften § 3-1 om utvidet egenregi, bestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 3-2 om 

felles kontroll og bestemmelsen i § 3-3 om samarbeidsavtaler. 

 

Bestemmelsen om utvidet egenregi i anskaffelsesforskriften § 3-1 gjelder for de tilfeller når en 

oppdragsgiver inngår kontrakter med et annet rettssubjekt som oppdragsgiveren utøver en kontroll 

over som tilsvarer den kontroll oppdragsgiver har over sin egen virksomhet. Videre må det være slik 

at det rettsubjektet man inngår avtale med må utføre mer enn 80 % av sin aktivitet for denne 

oppdragsgiveren.  

 

Bestemmelsen om felles kontroll i anskaffelsesforskriften § 3-2 gjelder for de tilfeller 

oppdragsgiveren ikke alene fyller vilkårene om utvidet egenkontroll som skissert i forrige avsnitt. 

Bestemmelsen i § 3-2 lyder slik:  
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«Selv om oppdragsgiveren ikke alene oppfyller vilkårene i § 3-1 første ledd, gjelder 
anskaffelsesloven og forskriften heller ikke når han inngår kontrakter med et annet 
rettssubjekt 
a) som oppdragsgiveren og andre oppdragsgivere i fellesskap utøver en kontroll over som 
svarer til den kontroll de utøver over sin egen virksomhet,  
b) som utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for de kontrollerende oppdragsgiverne 
eller andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer og  
c) som det ikke er direkte private eierandeler i.  
(2) Kravet til felles kontroll i første ledd bokstav a er oppfylt når 
a) det kontrollerte rettssubjektets styrende organer er sammensatt av representanter for alle 
de kontrollerende oppdragsgiverne. En representant kan representere flere av eller alle 
oppdragsgiverne;  
b) de kontrollerende oppdragsgiverne i fellesskap utøver bestemmende innflytelse over 
både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet; og  
c) det kontrollerte rettssubjektet ikke forfølger interesser som er i strid med de 
kontrollerende oppdragsgivernes interesser.  

 
Videre kan det foreligge unntak for regelverket om offentlige anskaffelser dersom det foreligger 
samarbeidsavtaler, jf anskaffelsesforskriften § 3-3 som lyder slik:  
 

«Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for kontrakter som inngås utelukkende 
mellom to eller flere oppdragsgivere, og som etablerer eller gjennomfører et samarbeid  
a) som har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål,  
b) som blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser og  
c) der mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre 
enn oppdragsgiverne.» 
 

 
3. Vår vurdering  
 
Etter det vi har fått opplyst kan det være aktuelt å opprette et nytt selskap enten som ansvarlig 
selskap eller helseforetak etter reglene i helseforetaksloven § 42, se punkt 3.1. Innledningsvis gjør 
vi oppmerksom på at sett i forhold til reglene om offentlig anskaffelser har det ingen betydning om 
det nye selskapet er et ansvarlig selskap eller et helseforetak. Vurderingen etter bestemmelsene i 
anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften skjer uavhengig av hvilken selskapsform man velger å 
legge spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk til.  
 
Siden det ikke er endelig avklart om man heller går for et tettere samarbeid, så omfatter notatet en 
vurdering av regler som gjelder i forhold til om spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk skjer i 
samarbeid mellom de to HF, se punkt 3.2.  
 
3.1  Reglene om offentlige anskaffelser om det etableres et nytt selskap 
 
For dette tilfelle vil det være ulike situasjoner hvor reglene om offentlig anskaffelser må vurderes.  
 
For det første må reglene vurderes i forhold til om St. Olav/HNT inngår avtaler med det nye  
selskapet. For det andre må reglene vurderes om det nye selskapet skal inngå avtaler med 
eksterne leverandører/tjenesteytere. Deretter må regelverket vurderes dersom det nye selskapet  
skal inngå avtaler med St. Olav/HNT ved at disse skal yte tjenester til det nye selskapet.  
 
3.1.1  Det etableres et nytt selskap som inngår avtaler om å utføre bildediagnostikk med enten 

HNT eller St. Olav.  
 
Etter at den lovpålagte oppgaven om å utføre bildediagnostikk er overført til det nye selskapet og 
HNT/St. Olav/har behov for den enkelte tjenesten bildediagnostikk i forbindelse med annen 
spesialisthelsetjeneste og dermed ber det nye selskapet om slike tjenester, så vil hhv St. Olav og 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20160812NR974P3z2D1
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HNT være oppdragsgivere for kontraktene etter reglene om offentlige anskaffelser. Det blir da et 
spørsmål om unntaket i anskaffelsesforskriften § 3-2 «Felles kontroll» får anvendelse på de 
tjenester som ytes av det nye selskapet.  
 
Som det fremgår under punkt 2, så må både HNT og St. Olav i fellesskap utøve en kontroll over det 
nye selskap tilsvarende den kontroll de utøver over sin egen virksomhet (kontrollkravet) og det nye 
selskapet må utføre mer enn 80 % av sin aktivitet for St. Olav og HNT.  
 
Det nye selskapet skal kun ha som aktivitet å utføre bildediagnostikk og oppgaver knyttet til dette 
slik at det nye selskapet vil utføre 100 % av sin aktivitet for St. Olav og HNT.  Vilkåret om aktivitet er 
dermed oppfylt.  
 
Når det gjelder krav om kontroll, så vil St. Olav og HNT gjennom sine eierposisjoner, som utgjør til 
sammen 100%, utøve full kontroll i fellesskap over det nye selskapet. Styret i det nye selskapet vil 
være sammensatt av representanter fra både St. Olav og HNT. Vi viser her til regelen i 
helseforetaksloven § 42 som krever at helseforetak ikke kan eie virksomhet som yter 
spesialisthelsetjenester sammen med andre enn helseforetak. Dette gir den løsning at slike selskap 
alltid eies 100% av oppdragsgiver.  
 
Det følger av dette også at både St. Olav og HNT som samlet eier av 100 % av selskapet vil være 
representert i selskapsmøte, jf selskapsloven § 2-8 dersom det nye selskapet er et ansvarlig 
selskap. Tilsvarende representasjon vil det være for helseforetak i foretaksmøtet, jf 
helseforetaksloven § 16. Av dette følger at Olavs/HNT i fellesskap vil utøve bestemmende 
innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det nye selskapet.  
 
Etter dette er vår oppfatning at vilkåret om kontroll og aktivitet etter anskaffelsesforskriften § 3-3 
annet ledd er oppfylt. Dette medfører igjen at kontrakter som må inngås mellom St. Olav/HNT og 
det nye selskapet vil være unntatt reglene om offentlig anskaffelser.  
 
3.1.2  Det nye selskapet kan inngå samarbeid/avtale om at HNT eller St. Olav skal levere 

tjenester som økonomifunksjoner eller stab/støttefunksjoner. 
 
Vi har i vår drøftelse forutsatt at alle oppgaver knyttet til bildediagnostikk overføres det nye 
selskapet. Som det fremgår av notat vedrørende etablering, så kan det selskapsrettslig aksepteres 
at slike støttefunksjoner kan være igjen i hhv. HNT og St. Olav. Det vil dog ikke være praktisk at 
begge helseforetakene skal yte slike tjenester til det nye selskapet.  
 
Men gitt at det nye selskapet ikke utfører alle økonomiske eller stab/støttefunksjoner slik at disse 
fremdeles må utføres av HNT eller St. Olav, så må det nye selskapet erverve disse tjenestene fra 
HNT/St. Olav. Det vil da være det nye selskapet som er oppdragsgiver for tjenestene.  
 
Reglene som gir unntak fra anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften pr i dag omhandler ikke en 
slik situasjon som skissert ovenfor. Heller ikke «Veilederen til reglene om offentlig anskaffelser» 
omhandler en situasjon hvor et selskap som eies fullt ut av offentlige interesser kjøper tjenester fra 
eierselskapene.   
 
I vårt tilfelle vil det nye selskapet som oppdragsgiver ikke på noen måte kunne oppfylle vilkårene i 
anskaffelsesforskriftens § 3-1, § 3-2 eller 3-3 i forhold til HNT og St. Olav. Etter vår vurdering bør 
det imidlertid være holdepunkter for å anføre at bestemmelsen om utvidet egenregi i 
anskaffelsforskriften § 3-1 tredje ledd bør kunne benyttes også på slike forhold. I utgangspunktet gir 
bestemmelsen unntak fra regelverket også for de tilfeller hvor det foreligger såkalt «omvendt 
egenregi», dvs at morselskapet har leveranser til datterselskaper. Slik bestemmelsen er utformet 
både i direktivet og den nye forskriften er det nå klart at leveranser fra et morselskap til et 
datterselskap eller mellom søsterselskap som begge er kontrollert av samme oppdragsgiver, godtas 
som utvidet egenregi.  Tilsvarende bør gjelde hvor et selskap som eies til sammen 100 % av andre 
offentlige organ kjøper tjenester fra disse selskapene. Vi presiserer at denne problemsstillingen ikke 



 

   04.04.2018 5 

 

er avklart i hverken regelverk eller teori, så vi må derfor ta forbehold for muligheten for å vinne frem 
dersom spørsmålet kommer på spissen.  
 
Vi er imidlertid også av den oppfatning at det bør kunne anføres at stab/støttefunksjonene er 
organisert på denne måten slik at helseforetaket skal kunne ivareta den lovpålagte oppgaven og at 
dette er hensiktsmessig for det offentlige for å løse oppgavene. Det blir dermed et spørsmål om 
helseforetakene kan løse støttefunksjonsoppgavene gjennom en samarbeidsavtale. Bakgrunnen er 
hensynene til at staten kan og bør løse sine oppgaver ved at en/flere enheter løser disse 
oppgavene sammen med egne ressurser for flere aktører innenfor det offentlige. Det er derfor gitt 
åpning for at offentlige myndigheter kan organisere samarbeidsstrukturer uavhengig av hvordan 
man ellers har valgt å organisere seg.  
 
Slike samarbeidsavtaler er regulert i anskaffelsesforskriften § 3-3 og det fremgår der at samarbeidet 
må ha til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å nå et felles mål, at samarbeidet blir 
utført utelukkende på grunn at hensyn til offentlige interesser og mindre enn 20% av den aktivitet 
som samarbeidet omfatter blir utført for andre enn oppdragsgiverne. Disse vilkårene må være 
oppfylt for hele perioden. Tidligere praksis rundt regelverket har klargjort at samarbeid kan omfatte 
både lovpålagte oppgave og oppgaver som oppdragsgiver selv velger å utføre. Av veilederen 
fremgår at departementet antar at aksepten også omfatter såkalte støttetjenester, dvs regnskaps -
IKT og kantinetjenester. Dette vil være dekkende for de evt. oppgaver som ikke overføres til det nye 
selskapet for bildediagnostikk.  
 
På bakgrunn av vår gjennomgang, så mener vi det er gode holdepunkter for at også de oppgavene 
som evt. må ligge igjen i helseforetakene HNT og St. Olav som støttefunksjoner kan utføres for det 
nye selskapet uten at dette rammes av regelverket om offentlige anskaffelser.  Det kan være 
hensiktsmessig å utrede dette nærmere dersom støttefunksjoner blir liggende igjen i de to 
helseforetakene HNT og St. Olav. For å unngå denne usikkerheten, bør man vurdere å flytte over 
alle tjenestene som knyttes til virksomheten som overføres.  
 
3.1.3  Det nye selskapet inngår avtaler med leverandører av varer/tjenester  
 
Det nye selskapet, uavhengig av om det er et ansvarlig selskap eller et helseforetak, vil være 
omfattet av regelverket da selskapet faller inn under definisjonen i lovens § 2 og 
anskaffelsesforskriften § 1-2 annet ledd bokstav c da selskapet må anses som et offentligrettslig 
organ. Tjenestene som er lagt til selskapet fyller allmennhetens behov, det er et selvstendig 
rettssubjekt og har den tilstrekkelige tilknytning til det offentlige ved at det offentlige finansierer 
selskapet i all hovedsak, er underlagt det offentlige eiers instruksjonsmyndighet. I tillegg kommer at 
både administrative og ledelsesorganene er oppnevnt av de offentlige organene.  Vilkårene for å 
være et offentligrettslig organ er dermed oppført.  
 
For slike tilfeller vil både anskaffelsesloven § 2 og anskaffelsesforskriften 1-1 gjelde når det nye 
selskapet som oppdragsgiver, inngår vare, tjeneste, bygge og anleggskontrakter med en anslått 
verdi som er lik eller overstiger kr 100 000 eksl. mva.  
 
3.2  Reglene om offentlig anskaffelser ved samarbeidsavtale for felles drift av 

bildediagnostikk for de to helseforetakene  
 
I denne vurderingen legges det til grunn at det ikke opprettes nytt selskap, men at de to 
helseforetakene etablerer/fortsetter samarbeid om bildediagnostikk.  
 
For at unntaket i anskaffelsesforskriften § 3-3 skal komme til anvendelse er det krav om at det 
etableres et reelt samarbeid. Da det pr nå ikke er gitt klare føringer for hvordan samarbeidet faktisk 
skal gjennomføres, vil vår vurdering her skje på et noe overordnet nivå slik at man får grunnlag til å 
vurdere hva som skal til for at samarbeidsavtaler skal kunne unntas reglene om offentlig 
anskaffelser.  
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For det første må samarbeidet kun omfatte offentlige oppdragsgivere. Private aktører kan ikke 
delta. Det er heller ikke planer om slike private aktører inn i samarbeidet om å utøve 
spesialisthelsetjenesten mellom de to helseforetakene. Dette kravet vil dermed være oppfylt for et 
evt. samarbeidsavtale mellom partene.  
 
Avtalen må videre gjennomføre et reelt samarbeid om en konkret type oppgave og ikke være en 
ordinær kontrakt slik at den ene parten er henvist til å kjøpe tjenester. Dette kan være en vanskelig 
grense å trekke, men et samarbeid kjennetegnes ved at man har et felles mål og vil da foreta en 
fordeling av de oppgaver som er nødvendige for å nå dette målet. Ut fra det samarbeidet som pr i 
dag foreligger synes vilkåret om et reelt samarbeid være oppfylt da det utøves tjenester av begge 
parter for å nå målet om tilfredsstillende spesialisthelsetjenester.  
 
Samarbeidet må også ha som formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles 
mål. Ut fra det som er skissert i saksfremlegget vil også dette vilkåret være oppfylt da samarbeidet 
søker å ivareta en best mulig faglig lovpålagt bildediagnostikk for de to helseforetakene.  
Samarbeidet vil dermed også lett kunne oppfylle kravet om at samarbeidet kun blir utført av hensyn 
til offentlige interesser. Ved at samarbeidet gjelder bare bildediagnostikk og oppgaver knyttet til 
dette, vil 100 % av aktiviteten bli utført for oppdragsgiverne St. Olav og HNT. I forskriften er det et 
krav om at samarbeidet må utgjøre mer enn 20% av aktiviteten til selskapet slik at også dette 
vilkåret anses oppfylt.  
 
Etter vår oppfatning vil en samarbeidsavtale mellom St. Olav og HNT som regulerer den lovpålagte 
spesialisthelsetjenesten bildediagnostikk kunne falle inn under unntaket i anskaffelsesforskriften § 
3-3. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av samarbeidsavtalens omfang dersom dette blir 
aktuelt.  
 
For ordens skyld tar vi med at innkjøp som partene i samarbeidet gjør fra eksterne 
leverandører/tjenesteytelser vil omfattes av regelverket om offentlig anskaffelser dersom kontrakten 
har en verdi som er lik eller høyere enn kr 100 000 eks. mva.  
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Notat 

Til: Helse Nord-Trøndelag HF ved Torbjørn Aas 04.04.2018 

Cc:  Ref:  

Fra: Advokatfullmektig/manager  

Reidun Mæhlum 

Oppdragsansvarlig:  

Rune Fuglestrand 

 

Merverdiavgift – organisering av felles enhet for bildediagnostikk mellom 
Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF  

 

1.Innledning – kort beskrivelse av faktum 

Det vises til dialog i forbindelse med saksfremlegget for felles klinikk for bildediagnostikk for Helse 

Nord-Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF hvor EY ble anmodet om å utarbeide et notat. Det er 

bedt om at notatet beskriver utfordringer knyttet til regelverk om merverdiavgift ved etablering av en 

egen enhet for bildediagnostikk i et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs 

Hospital HF. 

 

Det utredes ulike løsninger for samarbeid om felles enhet for bildediagnostikk mellom Helse Nord-

Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF. I tillegg til videreføring av dagens ordning med samarbeid 

og regionalt fagledernettverk, utredes det forslag om samarbeid gjennom en ny samarbeidsavtale 

hvor partene avtaler felles ledelse og økonomiforvaltning med felles rapportering. Alternativt 

vurderes opprettelse av felles klinikk som egen juridisk enhet. Etablering av juridisk enhet kan enten 

skje ved opprettelse av et helseforetak etter helseforetaksloven, og med Helse Nord-Trøndelag HF 

og St. Olavs Hospital HF som eiere.  Eller det stiftes et ansvarlig selskap etter selskapsloven hvor 

Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF er deltakere. 

 

Notatet redegjør for merverdiavgiftsmessige konsekvenser ved ny organisering bildediagnostikk 

mellom Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF.  

 

 

2. Merverdiavgiftsmessige vurderinger 

2.1 Overordnet 

Helsetjenester er unntatt fra merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-2. Levering av 

bildediagnostikk faller derfor utenfor merverdiavgiftssystemet og som utgangspunkt vil påløpt 

merverdiavgift ved kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester være en kostnad forbundet med den 

unntatte helsetjenesten. Dette gjelder uten hensyn til hvordan levering av helsetjenesten 

organiseres i et helseforetak, aksjeselskap eller ansvarlig selskap. 

 

Helse Midt-Norge RHF med underliggende enheter er omfattet av ordning med nøytral 

merverdiavgift for de statlige helseforetakene. Gjennom denne ordningen får statlige helseforetak 
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kompensert/tilbakebetalt betalt merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften til 

helseforetakene.  

 

Nøytral merverdiavgift omfatter også helseforetakenes kjøp fra private spesialisthelsetjenester ved 

at det ytes en sjablongmessig kompensasjon av betalt vederlag eller tilskudd til slike virksomheter. 

 

Det er de regionale helseforetakene som kan sende inn kompensasjonskrav og de regionale 

helseforetakene har ansvar for å håndtere kompensasjonskrav fra sine helseforetak, selskap og 

institusjoner med driftsavtale. 

 

Til orientering opplyses at ordningen nøytral merverdiavgift for helseforetakene er ikke en del av 

merverdiavgiftssystemet.  

 

Helse Midt-Norge RHF inngår i fellesregistrering med Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og 

Romsdal HF og St Olavs Hospital HF. Dette har som konsekvens at det ikke foreligger plikt til å 

beregne merverdiavgift ved omsetning mellom helseforetakene. 

 

2.2 Vurdering av de ulike alternativer 

2.2.1 Samarbeidsavtale med felles ledelse og økonomiforvaltning 

Denne løsningen vil være en videreføring av dagens organisering og vil således ikke ha noen 

merverdiavgiftsmessige konsekvenser. I utgangspunktet vil hver part i en samarbeidsavtale måte 

vurderes hver for seg hva angår merverdiavgift. 

 

Et slikt samarbeid kan medføre økt administrative kostnader i forhold til rutiner og dokumentasjon 

av merverdiavgift knyttet til fremtidige anskaffelser da det synes forutsatt at fremtidige anskaffelser 

skal foretas av begge parter i fellesskap.   

 

Et annet forhold er at det ikke foreligger en klar grense mellom det å drive en klinikk i fellesskap, og 

det å opprette et ansvarlig selskap som egen juridisk enhet. Et ansvarlig selskap er per definisjon 

en drift av (utadrettet) virksomhet mellom to eller flere parter. Dette i motsetning til et tingsrettslig 

sameie/felleseie uten (utadrettet) økonomisk virksomhet. Fellesanskaffelse av driftsmidler til (intern) 

felles bruk innad mellom sameierne vil ikke anses å være et ansvarlig selskap. Men dersom 

driftsmidler anskaffet i fellesskap benyttes i utadrettet virksomhet, eller at sameiet/fellesklinikken 

utad opptrer som en enhet som leverer tjenester til eksterne tredjeparter, kan sameiet/klinikk i 

fellesskap rettslig sett, måtte betraktes som et ansvarlig selskap.  Dette selv om partene i et 

samarbeid ikke aktivt stifter et ansvarlig selskap etter selskapsloven, kan måten samarbeidet 

innrettes medføre at det foreligger et ansvarlig selskap. Denne løsningen kan derfor utgjøre en 

usikkerhet ved organiseringen de facto kan utgjøre et ansvarlig selskap som igjen har betydning for 

merverdiavgiftsbehandlingen.  Nærmere om betydningen av dette se pkt 2.2.2 oppsummering.  

 

2.2.2 Felles klinikk som egen juridisk enhet 

Innledning 

Et alternativ vil være å etablere en felles klinikk som en egen juridisk enhet. Dette enten som et 

helseforetak etter helseforetaksloven og hvor Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF er 
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eiere. Eller at det stiftes et ansvarlig selskap etter selskapsloven hvor St. Olavs Hospital HF og 

Helse Nord-Trøndelag HF er deltakere. 

 

Se nærmere om det praktiske ved etablering av egne juridiske selskap i notat fra advokat Tone 

Lillestøl datert 04.04.2018: Prosjektledelse for prosjekt samarbeid bildediagnostikk Helse Nord-

Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF – beskrivelse hvordan etablering av ny enhet kan 

gjennomføres både som ansvarlig selskap og helseforetak. 

 

Etablering av ny juridisk enhet kan skje som virksomhetsoverdragelse hvor medisinsk utstyr 

overføres til ny juridisk enhet. Det vil i slike tilfeller ikke skje transaksjoner mellom tidligere eier av 

utstyret og den nystiftede juridiske enheten.  En virksomhetsoverdragelse er fritatt for merverdiavgift 

etter mval § 6-14. Skjer overføring av medisinsk utstyr mv ikke som virksomhetsoverdragelse, men 

som ordinær overdragelse kan unntaksbestemmelsen i mval § 3-19 komme til anvendelse, slik at 

vederlag likevel ikke rammes av avgiftsplikt. Det skal heller ikke svares merverdiavgift dersom den 

nystiftede juridiske enheten innlemmes i frivillig registering sammen med Helse Midt-Norge RHF, 

Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF og St Olavs Hospital HF og overdragelse 

av utstyr i tid skjer etter at nystiftet juridisk enhet er registrert del av fellesregistreringen.  

 

Helseforetak 

Et nystiftet helseforetak vil kunne inngå i fellesregistrering med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-

Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF og St Olavs Hospital HF gitt at vilkår om at minst 85 % 

av kapitalen i det nystiftede helseforetaket blir eid av ett eller flere av helseforetakene i 

fellesregistreringen. Dette vilkåret vil bli oppfylt så lenge Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs 

Hospital HF til sammen eier det nystiftede helseforetaket fullt ut. Levering av avgiftspliktige ytelser 

mellom partene vil etter inntreden i fellesregistreringen være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. 

 

Dersom det opprettes et eget helseforetak etter helseforetaksloven, vil det nystiftede helseforetaket 

også bli omfattet av kompensasjonsordningen for nøytral merverdiavgift for helseforetak ved kjøp 

av avgiftspliktige varer og tjenester knyttet til drift av helseforetaket.   Merverdiavgiftsmessig vil 

etablering av felles klinikk ved oppretting av eget helseforetak etter helseforetaksloven være en 

løsning som sikrer at fellesklinikken får refundert fremtidig påløpt merverdiavgift på direkte kjøp og 

knyttet til drift.   

 

Ansvarlig selskap 

Et ansvarlig selskap hvor Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF er deltakere vil kunne 

inngå i eksisterende fellesregistreringen mellom Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF, 

Helse Møre og Romsdal HF og St Olavs Hospital HF. Dette forutsetter imidlertid at kravet om at 

minst 85 % av kapitalen i det ansvarlige selskapet må eies av ett eller flere av helseforetakene i 

fellesregistreringen. Dette vilkåret vil bli oppfylt så lenge Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs 

Hospital HF er eneste deltakere i det nystiftede ansvarlige selskapet.   

 

Stiftes det et ansvarlig selskap etter selskapsloven, vil det selskapet ikke omfattes av ordningen 

nøytral merverdiavgift for helseforetak. Det ansvarlige selskapet er ikke et helseforetak, men et 

selskap eid av helseforetak. Et ansvarlig selskap vil derfor ikke få refundert merverdiavgift etter 

ordningen nøytral merverdiavgift for helseforetak.  
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Intensjonen bak ordningen – nøytral merverdiavgift for statshelseforetak, tilsier at det kan være 

muligheter til å få endret reglene slik at selskapet likevel kommer inn under ordningen. Dette siden 

selskapet stiftes med formål å organisere levering av (offentlige) helsetjenester på en effektiv og 

hensiktsmessig måte. Men det må i så fall tas opp og avklares med Helsedirektoratet og/eller 

Helse- og omsorgsdepartementet som administrer kompensasjonsordningen for nøytral 

merverdiavgift for helseforetakene.   

 

Dersom det ansvarlige selskapet ikke tas inn i den eksisterende fellesregistreringen vil det kunne 

oppstå plikt for helseforetakene til å beregne utgående merverdiavgift ved levering av avgiftspliktige 

tjenester som f.eks. regnskapstjenester. Det ansvarlige selskapet vil ikke få kompensasjon for en 

slik merverdiavgiftskostnad.  

 

Ved opprettelsen av et ansvarlig selskap vil Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF 

motta sjablonmessig kompensasjon etter ordningen med nøytral merverdiavgift for de statlige 

helseforetakene. Dette innebærer at Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs Hospital HF vil motta  

5 % kompensasjon for indirekte merverdiavgift ved kjøp eller tilskudd til produksjon av private 

helsetjenester i det ansvarlige selskapet. 

 

Oppsummering helseforetak versus ansvarlig selskap 

Gjennomgangen viser at det vil ha ulike merverdiavgiftsmessige konsekvenser dersom klinikken 

organiseres som et helseforetak eller et ansvarlig selskap. 

 

Kompensasjonsordningen for helseforetakene omfatter ikke kompensasjon for merverdiavgift på 

investeringer. Med investeringer menes anskaffelser av eiendeler bestemt til varig eie og bruk 

(eiendeler som oppfyller kravene til balanseføring – eiendeler klassifisert som anleggsmidler). Det 

ytes heller ikke kompensasjon for merverdiavgift på operasjonell leie. 

 

 

Et ansvarlig selskap vil imidlertid på samme måte som andre «private» produsenter av 

helsetjenester, få en indirekte kompensasjon, ved at helseforetak som kjøper helsetjeneste fra det 

ansvarlige selskapet, ytes en kompensasjon tilsvarende 5 prosent av betalt vederlag. Det vil 

tilsvarende mottas en kompensasjon på 5 prosent av tilskudd som ytes til det ansvarlige selskapet 

for produksjon av helsetjenester.   

 

Slik vi forstår regelverket for nøytral merverdiavgift for helseforetak gitt av Helsedirektoratet vil det 

ved sjablonmessig indirekte kompensasjon også mottas kompensasjon for tilskudd eller vederlag 

som går til dekning av det ansvarlige selskapets lønnskostnader og investeringer, i tillegg til 

driftsutgifter. Det bør derfor foretas en konkret økonomisk vurdering av om indirekte kompensasjon 

på 5 % vil kunne medføre større/mindre mottatt kompensasjon enn dersom driften legges i et 

helseforetak.  

 

Dette kan illustreres med følgende enkle talleksempel: 

Kostnader tilknyttet en klinikk organisert som egen juridisk enhet utgjør til sammen kr 500 mill. 

Dette fordeler seg med kr 300 mill. til lønn, kr 100 mill. til drift (inkl mva kr 20 mill.) og kr 100 mill. til 

investeringer. Klinikken finansieres ved tilskudd fra helseforetakene. 
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Blir klinikken organisert som et helseforetak vil det i dette eksemplet mottas direkte kompensasjon 

for merverdiavgift knyttet til drift. Dette utgjør kr 20 mill. 

 

Er klinikken organisert som et ansvarlig selskap, kan helseforetakene som eiere av selskapet motta 

sjablonmessig kompensasjon for et tilskudd på kr 500 mill. En kompensasjon vil da utgjøre kr 25 

mill. 

3. Avslutning  

Vi presiserer at notatet kun gir en overordnet gjennomgang av merverdiavgiftsmessige 

problemstillinger knyttet til felles enhet for bildediagnostikk for Helse Nord-Trøndelag HF og St 

Olavs Hospital HF.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Reidun Mæhlum på telefon 412 36 642 eller e-post 

reidun.mehlum@no.ey.com 
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