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Bakgrunn 
 
Volvat Medisinske Senter Bergen AS har søkt Helsedepartementet om godkjenning som 
privat sykehus. Som ledd i behandling av søknaden ber departementet om en uttalelse fra 
Helse Vest RHF vedrørende behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen. 
Departementet ber særlig om at det vurderes om tilgangen til helsepersonell anses å bli 
vesentlig på virket av en eventuell etablering. 
 
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. Helse Vest RHF har 
foreløpig ikke fått oversendt uttalelser fra Sosial- og helsedirektoratet og Helsetilsynet. 
 
Saken fremlegges til behandling i styret. 
 
 
Kommentarer 
 
1. Volvat Medisinske Senter Bergen AS 
 
Volvat Medisinske Senter Bergen AS (VMS Bergen) er vestlandets største private medisinske 
senter og har drevet medisinsk virksomhet i Bergen i 16 år. Senteret er en del av 
Volvatgruppen som eies av Capio. 
 
Det utføres årlig ca 34.500 konsultasjoner og ca 1.250 operasjoner. Pasientene kommer 
vesentlig fra Hordaland.  
 
Senteret har både allmennmedisinske tjenester og spesialisthelsetjenester. Det foretas 
operasjoner innen ortopedi, generell kirurgi, plastikk kirurgi, øre-nese-hals og urologi. I 



 

tillegg er det tilknyttet spesialister innen lunge- og hudsykdommer, nevrologi, gynekologi, 
endokrinologi og gastroenterologi/indremedisin. 
 
Senteret har med dagens bemanning og lokaler ledig kapasitet innenfor generell kirurgi, 
plastikk kirurgi, øre-nese-hals, gynekologi, urologi og ortopedi. De ønsker å behandle flere 
pasienter innen disse feltene, og de ønsker å utvide dagens dagkirurgiske aktivitet til 
behandlinger hvor det også er nødvendig med overnatting. 
 
Det ønskes samarbeid med sykehusene i helseregionen om å utvide tilbudet innenfor områder 
hvor det er ventelister. 
 
Det søkes om godkjenning som privat sykehus med 4 senger for kirurgisk virksomhet. 
 
For utfyllende opplysninger vises det til vedlagte søknad. 
 
2. Uttalelse fra Helse Bergen HF 
 
Helse Bergen HF har i brev av 12.09.03 som er vedlagt, kommentert søknaden. Her fremgår 
det at Helse Bergen HF fortsatt har pasienter med lengre ventetid enn medisinsk ønskelig. 
Omfanget er imidlertid av en håndterbar størrelse og det arbeides med sikte at det i løpet av 
kort tid ikke skal være pasienter som må vente lengre enn det som er medisinsk ønskelig. 
 
Den største utfordringen er i dag innen ortopedi hvor det nå tas konkrete grep internt i Helse 
Bergen HF for å øke kapasiteten. Det pågår også en gjennomgang av funksjonsfordelingen 
mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus som forventes å gi 
bedre ressursutnyttelse. 
 
Det vises også til at Helsedepartementet har godkjent opprettelse av et nytt privat ortopedisk 
sykehus, Vestnorsk Ortopedisk Sykehus AS. 
 
I en situasjon hvor vi nå nærmer oss dekning for de høyest prioriterte gruppene, øyeblikkelig 
hjelp og pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, er det viktig å ikke bidra til at ressursene 
dreies mot lavere prioriterte grupper. Det anbefales på denne bakgrunn å være avventende 
med ytterligere godkjenninger. 
 
3. Oppsummering 
 
Det er fortsatt behov for en kapasitetsøkning særlig innenfor ortopedi. 
 
Det er samtidig igangsatt tiltak styrke kapasiteten i  Helse Bergen HF. Arbeidsdelingen 
mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus er under 
vurdering, og det vil ved Haraldsplass diakonale sykehus bli åpnet en egen dagkirurgisk enhet 
høsten 2003. 
 
Det er også gitt godkjenning som privat sykehus til bl.a. Vestnorsk Ortopedisk Sykehus AS. 
  
Det er grunn til å anta at disse tiltakene vil skape bedre balanse i tilbudet særlig i forhold til de 
prioriterte gruppene slik at alle får tilbud om øyeblikkelig hjelp og rett til nødvendig 
helsehjelp innen fristen. 
 



 

Når det gjelder tilgang på helsepersonell er Volvat Medisinske Senter Bergen AS en 
igangværende virksomhet. En eventuell godkjenning som privat sykehus med 4 senger antas å 
ha begrenset innvirkning på tilgangen på helsepersonell til egne helseforetak. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Helse Vest RHF forventer at det tiltak som er igangsatt i egne helseforetak og hos 
private leverandører vil skape balanse i tilbudet særlig i forhold til de prioriterte 
gruppene. Det anbefales på denne bakgrunn å avvente ytterligere godkjenning av 
private sykehus. 

 
 En godkjenning av Volvat Medisinske Senter Bergen AS 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 dersom Helse Vest RHF ser behov for det. 
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