
 

Balanserte kontrakter mellom helsetjenesten og leverandørene – 

anmoder om møte 

NHO og NHO Geneo er opptatt av at det etableres gode rammebetingelser som sikrer helse- og 

omsorgstjenesten tilgang til nødvendig medisinsk utstyr også når forholdene i verden legger press 

på tilgang til råvarer og produksjonskapasitet. To år med pandemi, en pågående energikrise, og 

krig på det europeiske kontinentet har demonstrert flere sårbarheter i tilgangen til nødvendig 

medisinsk utstyr som er avgjørende for god og trygg pasientbehandling.  

Det er nå viktig å få på plass balanserte avtalebetingelser mellom helsetjenesten og leverandørene 

som sikrer forsyningslinjene, risikodeling og forutsigbare rammer for prisregulering. Det vises i 

denne forbindelse til brev fra næringsminister Jan Christian Vestre datert hhv. 30.mai d.å. og 

16.september d.å. 

Når prisregulering ikke er beskrevet i gjeldene avtaler, eller praktiseres ved force majeure ved 

ekstraordinære hendelser (pandemi, krig), så eksponerer helsetjenesten seg for en vesentlig risiko 

for redusert forsyningssikkerhet. I verste fall vil helse- og omsorgstjenesten stå uten nødvendig 

medisinsk utstyr når det trengs som mest. 

I lys av en lang periode med pandemi og med forsyningsproblemer verden over, er tidligere 

oppdrag som omhandler leveringssikkerhet på viktige områder som legemidler og medisinsk 

utstyr ytterligere aktualisert. NHO Geneo mener derfor det er avgjørende at Helse- og 

omsorgsdepartementet i 2023 følger opp de regionale helseforetakenes arbeid i den ordinære 

styringsdialogen ved at det rapporteres på RHF-enes og Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid 

vedrørende leveringssikkerhet generelt, og for legemidler og medisinsk utstyr spesielt.  

Innen tjenestesektoren ser vi samme utfordringer. Også her har ettervirkninger av pandemien, og 

økte kostnader på tidligere inngåtte avtaler, endret forutsetningene for drift for mange dramatisk.  

Offentlige helseforetak, regionale helseforetak eller aktører som leverer avtalebaserte tjenester til 

sistnevnte, kan ikke selv endre sine priser, og har bare i svært begrenset grad mulighet til å endre 

driften for å redusere kostnader. Dette gjelder blant annet våre medlemsvirksomheter innen 

tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Dette gjelder både ideelle stiftelser og øvrige private 

virksomheter. Vi ber regjeringen sikre at Helseforetakene har rammer til å 

kompensere/prisjustere avtalene i tråd med reell pris og kostnadsvekst i avtalene med private 

avtalepartnere. 
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NHO og NHO Geneo anmoder om et snarlig møte med helse- og omsorgsministeren for å løfte 

særlige problemstillinger knyttet til risiko ved manglende prisregulering av leveranser til 

helseforetakene.   
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