
Hva kan de private bidra med under en krise? 

Hvordan har pandemien påvirket oss?

Anita Tunold, administrerende direktør, 

Aleris Helse



• Kort om Aleris

• Kostnadseffektiv bruk av private aktører som Aleris

– …i krise?

– …og i «fredstid»?

– …i kriseberedskap?

• Hvor står Aleris nå, halvveis inn i pandemiens andre bølge?

• Noen tanker om veien videre
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• 3000 pasienter hver dag

• 1100 medarbeidere

• 1,6 mrd NOK i omsetning

• 14 sykehus/medisinske sentre

• 14 røntgenavdelinger

Aleris

Norges ledende private helseforetak



Hvorfor trenger vi private som Aleris?

• Mange oppgaver å løse: Ta i bruk alle gode krefter

• Er et supplement til den offentlige helsetjenesten 

• Strekker oss enda lenger: Pasientene må velge oss!

• Skaper ulike læringsarenaer for helsepersonell 

• Sikrer valgfrihet for pasientene 

• Summen blir bedre helsetjenester til befolkningen



• Kun elektiv virksomhet: Strømlinjeformet logistikk

• Kostnadseffektivt alternativ

• Små og fleksible 

• Kan snu oss rundt raskt og hjelpe til der det trengs

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/2013/hero-2013-02-pasientrettigheter-private-kommersielle-sykehus.pdf 5

«Gjennomgangen av kontraktene som er inngått med de 

private kommersielle sykehusene viste at prisene RHF-ene 

betaler var 40-50 % lavere enn gjennomsnittet av DRG-

prisen slik den var beregnet ved de offentlige sykehusene»

Hvorfor bruke private aktører som Aleris?



Pandemi: Hva kan vi bidra med?

• Offentlige sykehus måtte i mars-april avlyse ~250.000 elektive 

behandlinger og operasjoner

• Aleris opprettholdt normal drift, men

– Avlyste kosmetisk og tung kirurgi av smittevernhensyn

– Ledig kapasitet fordi mange ikke kom til helsetjenesten som normalt

• Vi har tilbudt oss å hjelpe siden mars
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Eksempler på ventetider 

Inngrep Eksempel ventetid 

Menisk 37 uker, St Olavs 

Korsbånd 55 uker, St Olavs 

Prostataoperasjon (Tur-P) 49 uker, SUS – 26 uker, OUS – 42 uker, Østfold – 36 uker, Sørlandet 

Skulder 57 uker, Haukeland -  48 uker, SUS - 86 uker Sørlandet Kr.sand 

Brokk 94 uker, Østfold – 50 uker, Vestre Viken 

Hallux valgus 64 uker, St Olavs 

Cystoskopi 26 uker, Haukeland – 34 uker, St Olavs – 30 uker (SUS) 

 
Hentet fra helsenorge.no, 28. november 2020
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Hva har vi faktisk bidratt med under koronapandemien?

8



Hvordan har pandemien påvirket Aleris?
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• Redusert offentlig omsetning 

• Sterk privat vekst
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Viktig læring og veien videre

• Private er et kostnadseffektivt supplement til offentlig helsetjeneste

• Viktig å ta i bruk alle gode krefter til det beste for pasientene

• Pandemien har vist at vi kan snu oss rundt raskt og bidra der det trengs

– Opprettet testkapasitet for kommuner på kun 1 dag

– Steppet inn da øyeklinikken på Ullevål gikk ned for telling

– Står klare for å hjelpe med helsekøene som har bygd seg opp

• …men selv ikke vi kan gå fra 0 til 100 når det plutselig trengs

– Må ha drift i bunn, med dyktige og erfarne medarbeidere på lag

• Vi må forberede oss i fredstid. Det kommer nye kriser
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E-post: Telefon: Web:

aleris.noanita.tunold@aleris.no


