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LHL-sykehuset Gardermoen - Lokalpolitisk bekymring
Jeg viser til brev fra Gardermoregionen interkommunalt politisk råd hvor det uttrykkes
bekymring for fremtidig drift av LHL-sykehuset Gardermoen.
Jeg vil innledningsvis uttrykke forståelse for den lokalpolitiske bekymringen og
engasjementet for LHL-sykehuset. Dette har vært en betydningsfull satsing i deres region, og
representerer som dere selv nevner en viktig arbeidsplass i kommunene.
De regionale helseforetakene har et overordnet ansvar for å iverksette den nasjonale
helsepolitikken i helseregionen innenfor de økonomiske rammene gitt av Stortinget.
Regionale helseforetak skal planlegge, organisere, styre og samordne virksomhetene i
helseforetakene som de eier. I forbindelse med langsiktig planlegging skal regionale
helseforetak vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom inngåelse av avtale med
private eller offentlige virksomheter som de ikke eier selv. Helse Sør-Øst RHF har avtaler
med flere private ideelle sykehus og anskaffer i tillegg helsetjenester fra private tilbydere,
hvor tjenester og volum fastsettes på grunnlag av behovsvurderinger. Private tjenesteytere,
slik som LHL-sykehuset på Gardermoen, spiller en viktig rolle og representerer et viktig
supplement til tilbudet som gis i helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF må forholde seg til lov om offentlige anskaffelser når det skal inngås
avtaler med private leverandører, uavhengig av om disse er ideelle eller ikke. Dette
innebærer at kjøp av nye behandlingstilbud må legges ut på anbud. I lys av dette kan ikke
Helse Sør-Øst RHF uten videre gå i direkte dialog med én blant flere private leverandører om
tjenestekjøp.
Per i dag har LHL-sykehuset Gardermoen tre ulike avtaler med Helse Sør-Øst RHF:
Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 983 887 406

1. Løpende avtale med årlige ytelsesavtaler innen hjertesykdommer, som omfatter
hjerteutredninger herunder ablasjoner (avbrytelse av elektrisk ledningsvei i hjertet),
angiografier (bildeundersøkelse av blodårer), PCI (utblokking av kransårer i hjertet) og
utredning for sykdom i hjerteklaffene.
2. Rammeavtale som gjelder frem til 31.12.2019 og med årlige ytelsesavtaler innen
somatiske spesialisthelsetjenester. Avtalen ble inngått f.o.m. juli 2018 og omfatter utredning
og operasjon av åreknuter, diverse utredning og kirurgi på hånd og fot, samt utredning og
behandling for søvnapné (pustestopp om natten). Helse Sør-Øst RHF har opsjon på å
forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.
3. Løpende avtale med årlige ytelsesavtaler om spesialisert rehabilitering.
Alle avtalene ligger tilgjengelig på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider: https://www.helsesorost.no/helsefaglig/samarbeid/avtaler-med-private. Det er ikke planlagt vesentlige
endringer i disse avtalene for 2020.
I tillegg er LHL-sykehuset Gardermoen godkjent av Helfo under ordningen fritt
behandlingsvalg. Under denne ordningen leverer sykehuset helsetjenester som blant annet
brystreduksjoner, endoskopier, operasjon for lyskebrokk, hjerteutredning, fjerning av metall
etter brudd, diverse kirurgi på hånd og fot inklusive hofte og kneprotese og ultralyd av
blodårer på halsen. En samlet oversikt over de tjenester LHL-sykehuset Gardermoen utfører
for det offentlige finnes her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-forbehandlingssted?orgnr=920248829.
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