
Fritt behandlingsvalg/velg 
behandlingssted

Habilitering og rehabilitering



Retten til å velge behandlingssted

Har vært en lovfestet rettighet siden 2001, også innen habilitering og rehabilitering, men private 
rehabiliteringsinstitusjoner har ikke vært en del av dette.

Lovendring, vedtatt at fra 1. juli 2017

– Skal private rehabiliteringsinstitusjoner med RHF avtale fases inn i ordningen (lovendring) 

– Synliggjøre habilitering og rehabilitering i offentlige sykehus på Velg behandlingssted

– Vurdere intensiv habilitering for barn og unge som en tjeneste i godkjenningsordningen 
(Helfo)

• Det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal ha klart kategorier og tekst til 
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted innen 01.07.17

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted


Arbeidsgrupper – fritt behandlingsvalg/velg behandlingssted – habilitering og 
rehabilitering i offentlige sykehus

Fysikalsk medisin og rehabilitering:

• Kjersti Eide, Helse Stavanger

• Matthias Hûtler , Helse Bergen

• Hilde Rudlagn, Helse Vest RHF

• Anne Winter, UNN

• Steinar Gjærde, Helse Møre og Romsdal

• Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag

• Bjørn Skogstad, St Olav

• Tove Otterstad, Helse Sør-Øst RHF

• Lars Nysether, Sunnås

• Gro Baasland, sykehuset Telemark

Habilitering av voksne:

• Anett Henriksen, Helse Fonna

• Per Wilhelmsen, UNN

• Nils Olav Aanonsen, OUS

• Terje.baasland, sykehuset Telemark

• Hilde Husby, Helse Møre og Romsdal

Habilitering barn og unge:

• Vigdis Jacobsen, Helse Bergen 

• Kari Helene B. Reinås, Helse Stavanger

• Sidsel Forsbergskog, Helgelandsykehuset

• Bjørg Halvorsen, OUS  (RHABU)

• Bodil Ulimoen, sykehuset Innlandet

• Eva Løkvik, Helse Møre og Romsdal

• Anita Hoff, Helse Nord-Trøndelag



En viktig pasientrettighet
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Fritt behandlingsvalg er: 

En overordnet politisk målsetting om å:

• redusere ventetidene for behandling i spesialisthelsetjenesten

• øke valgfriheten for pasientene 

• stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive:

De 3 «stolpene» i reformen:

1. Økt bruk av anbud

2. Fjerning av aktivitetstak for sykehusene

3. Økt valgfrihet for pasienten (pasientens rett til å velge behandlingssted)

Kan velge mellom

• Offentlige sykehus

• Private leverandører med avtale med RHF

• Private leverandører godkjent av Helfo (godkjenningsordningen)



Fritt behandlingsvalg – en nasjonal rettighet

• Gjelder i hele landet – uavhengig av bosted

• er forpliktet til å ta imot alle pasienter som 
velger seg til behandlingsstedet og prioritere 
dem på lik linje, uavhengig av bosted.

• Høyere egenandel på reiser ut av regionen

• Gjelder ned på geografisk behandlingssted, 
pasienten kan velge mellom  behandlingssteder 
innen samme foretak



Unntak fra retten til fritt behandlingsvalg

• Behandlingssteder kan unntaksvis avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til fritt 
behandlingsvalg hvis de må prioritere å oppfylle retten til vurdering/undersøkelse/behandling for 
pasienter fra egen region.

• Pasienter som henvises til behandling og undersøkelse kan velge behandlingssted, men kan ikke 
velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt behandlingsvalg ikke innebærer en rett til å velge 
mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.

• I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge sykehus selv. Når øyeblikkelig 
hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt behandlingsvalg på vanlig måte.



Helfo-godkjenning

Spesialisthelsetjenester det kan søkes godkjenning for fremgår av forskrift om private virksomheters adgang til 
å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten §11. 

• For psykisk helsevern og rus kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen psykisk 
helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

• For somatikk kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen hjerte og kar, gynekologi, 
øye, ortopedi, fordøyelsesmedisin og urologi.

• Innen habilitering kan det søkes om godkjenning for intensiv habilitering av barn til og med 16 år.

Kilde: Helfo 05.09.18

https://helfo.no/helseaktor/fritt-behandlingsvalg/tjenester-og-priser-fritt-behandlingsvalg

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-29-1232
https://helfo.no/helseaktor/fritt-behandlingsvalg/tjenester-og-priser-fritt-behandlingsvalg


Avtaler med Helse Midt-Norge (pr 05.09.18)

- rehabilitering, fysisk helse, rus og avhengighet

• Aleris Helse AS avd Trondheim

• Aleris Rosenborgklinikken

• Aleris Røntgen Trondheim

• Aleris Røntgen Ålesund

• Betania Malvik

• Coperiosenteret, Avd. Trondheim

• Friskgården Grong

• Friskgården Stjørdal

• Friskgården Stod

• Friskgården Trondheim

• FysMed-Klinikken

• Kastvollen Rehabiliteringssenter

• Lade behandlingssenter

• LHL-klinikkene Røros

• LHL-klinikkene Trondheim

• Medi 3 Ålesund

• Meråker Kurbad, Meråker

• Meråker Kurbad, Stjørda

• N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

• Oppfølgingsenheten Frisk, Trondheim

• PTØ Trondheim

• Selli Rehabiliteringssenter

• Treningsklinikken

• Tyrilistiftelsen, Høvringen

• Unicare Helsefort

• Volvat Stokkan



Henvisning habilitering og rehabilitering

For spesialisert habilitering og rehabilitering i helseforetakene sendes 
henvisning direkte. 

Henvisning til private rehabiliteringstilbud sendes Regionalt 
henvisningsmottak i Levanger

https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr

Områdestyrt telefonnr.: 800 300 61

https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr


Habilitering



Velg behandlingssted

https://helsenorge.no/velg-
behandlingssted

Det kan søkes på
- sykdom, skade, tilstand
- Undersøkelse/behandling
- Helseforetak/sykehus

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

