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Pressemelding 
 

 
Helfo flytter til Dokka 4 om halvannet år 
 

Helfo har nå undertegnet kontrakt med Værste AS om å leie lokaler i nybygget som skal 

bygges mellom Værstebroa og Gjestehavna. Planlagt innflytting er 1. juni 2021. 

 

Det betyr at Helfos nærmere 90 ansatte i Fredrikstad, som nå holder til i Nygaardsgata 49/51, 

sommeren 2021 flytter til et attraktivt område i Fredrikstads sentrum. Helfo skal disponere 

hele femteetasje i nybygget og har underskrevet en leieavtale som strekker seg over 10 år, 

med opsjon på inntil 10 nye år. 

 

Bakgrunnen for flyttingen er at Helfos arbeidsoppgaver og arbeidsformer vil endres framover. 

De nye lokalene vil være utformet aktivitetsbasert og dermed tilrettelagt for ulike 

arbeidsformer og ulike aktiviteter gjennom en arbeidsdag og/eller fra dag til dag.  

 

I anbudskonkurransen var seks ulike lokaler til vurdering. Etter en grundig prosess falt valget 

på Dokka 4. 

Om Helfo 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Vårt samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til 

helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. 

 

Helfo forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til 

behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners 

utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. 

 

Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom 

tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester. Helfo er i en omstillingsprosess for å møte 

stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om brukertilpassede, digitale 

tjenester. 

 

Helfo er i dag fordelt på 22 kontorsteder over hele Norge. Regjeringen har besluttet at vi fra 

2021 skal bestå av kontorene i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes. 

Om Helfo i Fredrikstad 

Helfo pasientformidling har ansvar for behandlingstilbud ved fristbrudd, og for godkjenning 

og oppfølging av leverandører som ønsker å bli eller er en del av ordningen fritt 

behandlingsvalg. 
 

Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri. 

 

Helfo saksbehandling og utbetaling, legemidler og utstyr jobber med behandling av 

søknader om dekning av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell 

som ikke automatisk blir omfattet av blåreseptordningen. 

 

Kontaktpersoner 

Pressevakt i Helfo: Telefon 934 38 880 

Kontaktperson Helfo i Fredrikstad: Seksjonssjef Jon Tangen-Hestnes: 990 92 920 

Kontaktperson Værste AS: Markeds- og forvaltningsdirektør Øivind M. Kvammen: 995 75 346 


