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Bakgrunn 
 
Klinikk Bergen har i brev av 16. des. 2002 søkt Helsedepartementet om godkjenning som 
privat sykehus. Helsedepartementet har i brev 20.01.03 bedt om en uttalelse fra Helse Vest 
RHF: 
 

 om behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen og 
 særlig om tilgangen til helsepersonell anses å bli vesentlig påvirket av en eventuell 

etablering av det aktuelle private sykehuset. 
 
Helsedepartement innhenter også uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet og helsetilsynet og 
vil ta endelig stilling til godkjenning. 
 
Helse Vest RHF må vurdere saken med utgangspunkt i ”sørge for” ansvaret og i at eierrollen 
må nyttes til å bygge opp under ”sørge for” ansvaret. 
 
Helse Vest RHF har bedt Helse Bergen HF om en uttalelse i saken. Det foreligger også 
uttalelse fra Haraldsplass diakonale sykehus. Helse Vest RHF har foreløpig ikke fått 
oversendt uttalelser fra Sosial- og helsedirektoratet og Helsetilsynet. 
 
Saken fremlegges her for styret til behandling. 
 
Kommentarer 
 
1. Klinikk Bergen 
 
Klinikk Bergen søker om godkjenning som sykehus med 4 sengeplasser innen fagområdene 
ortopedi, plastikk kirurgi, generell kirurgi, nevrokirurgi, gynekologi og øre-nese-
halssykdommer. 
 
Klinikk Bergen er i dag en spesialistklinikk som utfører operasjoner innen ortopedi, plastisk 
kirurgi, nevrokirurgi og øre-nese-halssykdommer. 
 
Det oppgis følgende begrunnelse for å søke sykehusstatus: 
 



 

 mulighet for å inngå avtaler med Helse Vest RHF (og eventuelt andre helseregioner) 
 ny ordning med fritt sykehusvalg 
 mulighet for å gjøre større inngrep som krever overnatting og som det er lang ventetid 

for innen det offentlige 
 mulighet for tilreisende pasienter, i vår nåværende drift, å få overnatting 
 utvide indikasjonsområdene for nåværende spesialiteter 
 utvide med nye spesialiteter der operasjonen krever overnatting 

 
Klinikk Bergen ønsker å være et supplement til offentlige sykehus i Helse Vest (og eventuelt 
andre helseregioner). 
 
Klinikk Bergen har to fullt utrustede operasjonsstuer og en recovery enhet med plass til 6 
pasienter. Klinikken har 6 leger, 4 sykepleiere og 3 kontormedarbeidere. Mesteparten av 
nøkkelpersonalet er heltidsansatte ved klinikken. 
 
Søknad fra Klinikk Bergen er vedlagt. 
 
2. Uttalelse fra Helse Bergen HF 
 
Helse Bergen vil øke den ryggkirurgisk aktiviteten ved Nevrokirurgisk avdeling med 200 
ekstra operasjoner i inneværende år. Det vil redusere ventetiden. I uttalelse fra Helse Bergen 
antas det ikke å være behov for et privat tilbud i prolapskirurgi i rygg og nakke.  
 
Det er behov for økt kapasitet innen ortopedisk dagkirurgi. Det vises her planer om etablering 
av en dagkirurgisk enhet ved Haukeland Universitetssykehus. 
 
Det vises til at leddbrukskirurgi drives ved Haraldsplass diakonale sykehus og at Helse 
Bergen ikke er kjent med behovet her. 
 
Fra Helse Bergen vises det ellers til at en sengepost som foreslått av Klinikk Bergen vil 
kreve15-18 pleiefaglige stillinger. Det gir en dårlig utnyttelse av helsepersonell. 
 
Det vises også til at det er et problem at enklere inngrep i stor grad trekkes ut av de offentlige 
institusjonene fordi det vanskeliggjør trening og opplæring innen kirurgi. 
 
Uttalelsen fra Helse Bergen HF er vedlagt. 
 
3. Haraldsplass diakonale sykehus 
 
Haraldsplass diakonale sykehus har en egen kirurgisk klinikk som behandler mange både 
kirurgiske og ortopediske pasienter. Etter en avtale med Helse Bergen HF tar Haraldsplass en 
andel av ø-hjelp tilfellene. 
 
Haraldsplass planlegger å åpne et dagkirurgisk senter 01.11.03 med to operasjonsstuer med ca 
1600 operasjoner pr år. Halvdelen vil være ortopedisk operasjoner. Åpning av et dagkirurgisk 
senter vil gi økt kapasitet til mellomtung ortopedi og den operative produksjonen forventes å 
øke etter åpning av dagkirurgisk senter. 
 



 

Haraldsplass er positiv til nye initiativ for å skaffe økt kapasitet. Samtidig understrekes det at 
tilgang på høykompetent personell er den kritiske faktoren. For utfyllende informasjon vises 
det til brev av 20.03.03. 
 
4. Behov for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen. 
 
Basert på ventelistetall og andre opplysninger bl.a. fra Helse Bergen HF og Haraldsplass 
diakonale sykehus antas det å være følgende behov/dekning innenfor de spesialiteter som 
Klinikk Bergen søker godkjenning: 
 
Spesialitet Behov/dekning 
Ortopedi Det fortsatt for lange ventelister og mange pasienter søker tjenester 

utenfor regionen. 
Øre-nese-hals Med de avtaler som Helse Vest RHF nå har inngått antas det å bli 

rimelig dekning innen dette området. 
Nevrokirurgi Det er relativt kort ventetid på operasjoner for rygg- og nakkelidelser. 
Plastisk kirurgi Det er en del ventetid her. 
Generell kirurgi/ 
gynekologi 

Det er noe ventetid innen generell kirurgi men lite ventetid innen 
kvinnesykdommer 

 
Brukscelletransplantasjon og brukskirurgi er utviklet ved Haraldsplass diakonale sykehus som 
del av et nasjonalt samarbeid på dette området. 
 
Det er først og fremst innenfor deler av ortopedien at det er for lange ventelister og en klar 
underdekning. 
 
5. Oppsummering 
 
Det er behov for å øke kapasiteten særlig innen ortopedi. Med eventuelt unntak av plastisk 
kirurgi begynner kapasiteten å bli tilfredsstillende på de andre områdene.  
 
Det arbeides aktivt for å øke kapasiteten i Helse Bergen HF innen ortopedi, og det foreligger 
også planer ved Haraldsplass diakonale sykehus som kan øke kapasiteten. Helse Vest RHF 
har også inngått nye avtaler med private leverandører som styrker pasientenes frie 
sykehusvalg. En del av den kapasitet som her kjøpes, ligger imidlertid på Østlandet.  
 
Hovedspørsmålet for Helse Vest RHF er om disse tiltakene gir tilstrekkelig effekt innen 
rimelig tid og om en utvidet aktivitet ved Klinikk Bergen vil ha klare negative konsekvenser 
for rekrutteringssituasjonen. 
 
Det må forventes at igangsatte og planlagte tiltak vil gi økt kapasitet allerede i 2003. Hvor stor 
denne effekten vil bli er det imidlertid vanskelig å fastslå. 
 
Klinikk Bergen er en etablert klinikk med stor grad av eget personale. En utvidelse av 
aktiviteten her vil likevel i noen grad innvirke på rekruttering av helsepersonell. Det kan i 
tillegg stilles spørsmål ved om en liten sengepost gir rasjonell utnyttelse av helsepersonell. 
Det er beregnet at de 4 sengene vil kreve 15-18 personer med pleiefaglig bakgrunn. 
 
Dette oppfattes likevel ikke at dette vil gi en vesentlig svekkelse av eksisterende tilbud.  
 



 

En godkjenning som sykehus vil gi Helse Vest RHF mulighet for å inngå avtale som kan 
styrke tilbudet i Bergensområdet, også til fordel for kjøp av plasser i det sentrale 
østlandsområdet.  
 
Denne saken aktualiserer også mer prinsipielle spørsmål knyttet til arbeidsdeling mellom 
private virksomheter og offentlige når det gjelder akutt og planlagt virksomhet og ivaretakelse 
av utdannings- og forskningsoppgaver og særskilte funksjoner. Dette er forhold som bør gis 
en egen vurdering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Helse Vest RHF ser behov for å øke kapasiteten særlig innen ortopedi i 
Bergensområdet ved egne helseforetak og/eller ved private leverandører. 

 
 Det er igangsatt tiltak og planlegges tiltak i Helse Bergen HF og ved Haraldsplass 

diakonale sykehus som vil gi økt kapasitet inneværende år. 
 

 En godkjenning av Klinikk Bergen som sykehus antas å ha begrenset effekt på 
tilgangen på helsepersonell til egne helseforetak. 

 
 Dersom det blir gitt godkjenning er det vesentlig at private institusjoner også kan delta 

i utdannings- og forskningsoppgaver. 
 

 Helse Vest RHF har utover dette ingen merknad til at godkjenning gis forutsatt at 
andre forhold som her ikke er vurdert er tilfredsstillende. 

 
 
 
 
 
 

 


