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HØRING - AVVIKLING AV GODKJENNINGSORDNINGEN I FRITT BEHANDLINGSVALG (FBV) 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 1. april ut på høring avvikling av godkjenningsordningen i 

fritt behandlingsvalg. En ordning som Regjeringa Solberg innførte i 2015. Nåværende Regjering vil 

avvikle ordningen. 

Fekjær psykiatriske senter (FPS) har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør Øst (HSØ 

RHF). En avtale som fungerer meget godt. På bakgrunn av pandemien har FPS for de siste årene 

inngått tilleggsavtaler med HSØ RHF. FPS har gjennom årene mottatt søknader om innleggelse fra det 

øvrige Norge – fra de andre regionale helseforetakene i landet. FPS søkte av den grunn i 2016 om 

godkjenning for inntak også etter ordningen FBV. FPS ble godkjent etter ordningen FBV i august 

2016. Vi benyttet ikke godkjenningen på flere år, da nytt fagpersonell skulle rekrutteres. Fekjær stiller 

høye krav til kompetanse for alt personell. Som en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, blir ingen 

ansatt ved FPS uten å ha riktig formell kompetanse inkludert tilleggsutdanning/spesialisering i 

psykiatri. Ordningen ble derfor først tatt i bruk ved Fekjær i særlig grad først i 2019. FPS søkte i 2021 

om ny godkjenning etter ordningen FBV. Vi fikk fornyet godkjenning for nye 5 år fra mai 2021. 

På grunn av FPS inngikk midlertidige tilleggsavtaler med HSØ RHF og er godkjent etter FBV, har FPS i 

dag utvidet antall døgnplasser og ansatt flere spesialister, psykologer, miljøterapeuter med høy faglig 

kompetanse.  Døgnenheten er i dag organisert med 2 døgnenheter for alvorlig psykisk syke unge 

voksne. En del har tilleggsproblem rus. Fekjær har i dag bygd opp et stabilt, stort og godt fagmiljø. 

 De fleste søknader om døgnbehandling kommer fra HSØ RHF. Alle avtaleplasser med HSØ RHF har 

en beleggsprosent på over 100 % og med til dels lang venteliste for inntak. Det er i tillegg god 

innsøking etter ordningen FBV. Imidlertid prioriterer FPS pasienter til avtalene vi har med HSØ RHF. 

Forslaget om opphør av ordningen FBV fra 1. januar 2023 foreslår videre en overgangsordning 

begrenset til 6 måneder. Det vil si fram til 1. juli 2023. Vi mener en overgangsordning på minimum 6 

måneder er riktig, om en alvorlig syk pasient ikke skal måtte avbryte behandlingsforløpet i en kritisk 

fase. En slik avbrudd i behandlingsløp kan føre til fatale følger.   

Om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg opphører, blir det ikke færre alvorlig 

psykisk syke folk av den grunn. Det vil derfor være særdeles viktig og riktig at de regionale 

helseforetak blir tilført større økonomiske rammer. Dette for at de regionale helseforetakene kan 

utlyse nye og utvidede anbud.  

Med til dels lange ventelister og avslag på søknad om behandlingsplass av unge voksne med alvorlige 

psykiatriske diagnoser fra HSØ RHF, ser Fekjær det klart at HSØ RHF må bli tildelt større økonomiske 

rammer. Dette for å utlyse nye og utvidede anbud for en alvorlig psykisk syk gruppe unge mennesker.  



Med en utvidelse av ansatte spesialister og øvrig personell med riktig spisskompetanse, er Fekjær i 

dag en mer robust institusjon. Dette har vi klart å bygge opp dels på grunn av ordningen FBV og den 

midlertidige tilleggsavtalen med vi har inngått med HSØ RHF. Blir ordningen FBV avviklet og Fekjær 

ikke får utvidet/ny avtale med et regionalt helseforetak, slik at vi kan opprettholde antall plasser vi i 

dag har, vil konsekvensen være at Fekjær må si opp spesialister og dyktige fagfolk for øvrig. Unge 

voksne med alvorlige psykiatriske problem og gjerne med tilleggsproblem rus, vil stå i ytterligere 

lengre kø for å motta plass ved Fekjær. Dette vil være høyst beklagelig, da det er meget syke unge 

voksne folk som behandles ved FPS. Vi ber derfor om at de regionale helseforetak får utvidede 

rammer til å utlyse nye og utvidede anbud ved en avvikling av ordningen FBV 

Vurdering: 

Fekjær psykiatriske senter er en ideell stiftelse med driftsavtale med HSØ RHF og er i tillegg godkjent 

etter ordningen FBV. FPS gir døgnbehandling til unge voksne med alvorlig psykiatriske problem og 

gjerne med tilleggsproblem rus. Hovedtyngden av søknad om plass mottas fra HSØ RHF, men søknad 

om innleggelse mottas fra hele Norge. De fleste søknader mottas fra DPS eller sentralsykehus 

avdelinger. Dette fordi den unge voksne trenger videre behandling etter innleggelse ved det off. 

helsetilbudet innen spesialisthelsetjenesten.   

Fekjær mottar søknader om innleggelse fra hele Norge. Ved avvikling av ordningen FBV vil unge 

voksne med alvorlig psykiatrisk problematikk utover HSØ RHF sitt geografiske område ikke kunne 

motta behandling ved Fekjær. Dette er beklagelig, da Fekjær kan vise til gode behandlingsresultat for 

vår målgruppe.  

Det store gode fagmiljøet Fekjær i dag har, vil bli mindre robust, om ordningen FBV avvikles og 

Fekjær ikke får utvidet avtale med HSØ RHF eller avtale med andre regionale helseforetak. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Et enstemmig styre gjorde flg vedtak: 

Styret ved Stiftelsen Fekjær har 20.05.22 behandlet høringsnotatet - Avvikling av 

godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) og gjør følgende vedtak: 

1. Styret ved Stiftelsen Fekjær ser med bekymring på det totale behandlingstilbudet innenfor  rus- og 

psykiatri, dersom de reduserte rammer innenfor FBV ordningen ikke kompenseres. 

2. En forutsetter at institusjoner med avtale med et regionalt helseforetak i påvente av ny      

anbudsprosess sikres rammebetingelser for å opprettholde kapasitet og det faglige       

tilbudet som er bygget opp over lang tid. 

3. Styret ved Stiftelsen Fekjær forutsetter at antallet døgnplasser utvides i kommende            

anbudsutlysninger, slik at den totale behandlingskapasiteten opprettholdes. 

 

 


