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Bakgrunn 
 
Klinikk Haugesund 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 Fonna 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. Klinikk Haugesund AS 
 
Klinikk Haugesund har laget en prosjektplan for etablering av privat sykehus. Av denne 
fremgår det bl.a. at klinikken ble etablert i 1997. Klinikken tilbyr i dag spesialist innen øre-
nese-hals med tilhørende dagkirurgi, allmennmedisin, kosmetiske operasjoner og 
laserbehandling av hud. Ragnhild Stuve som driver klinikken har også driftsavtale med 
Haugesund kommune innen allmennpraksis. 
 
Aktiviteten innen øre-nese-hals inngrep har vært/er pr år: 
 

 60 snorkeoprasjoner 
 20 auris alate 



 

 150 kirurgiske inngrep i ansiktsregionen 
 i tillegg mye småkirurgi med fjerning av tumorers etc 

  
Klinikken har i dag 6 fast ansatte medarbeidere: 
 

 en øre-nese-hals spesialist 
 to sykepleiere 
 to legesekretærer og  
 en kontormedarbeider 

 
Klinikken har i tilegg avtale med lege som arbeider deltid. 
 
Etter behov vil bemanningen bli økt med øre-nese-hals spesialist, anestesilege og sykepleier. 
 
Stuves behov for å bruke sin utdannelse/erfaring kombinert med stort behov for et slikt tilbud, 
dyktige medarbeidere og gode lokaliteter er bakgrunnen for at det søkes om godkjenning som 
privat sykehus. 
 
Det er et mål å etablere et privat sykehus med 8 senger og gjennomføre ca 1300 operasjoner 
pr år. 
 
Klinikken skal være et supplement til det offentlige tilbudet i regionen. 
 
For utfyllende opplysninger vises det til vedlagte prosjektplan. 
 
2. Uttalelse fra Helse Fonna HF 
 
Helse Fonna HF har i brev av 08.09.03 gitt en uttalelse til saken. Brevet er vedlagt. 
 
Helse Fonna understreker at øre-nese-hals-faget i stor grad er blitt poliklinisert og behovet for 
senger redusert på grunn av nye behandlingsmåter, utstyr, nye anestesilogiske prinsipper og 
kommunikasjoner. 
 
Avdelingen i Haugesund har lagt ned sin egen sengepost og bruker nå 3-6 senger pr døgn for 
et opptaksområde på ca 170.000 mennesker. Sengene brukes hovedsakelig ved øyeblikkelig 
hjelp, for kreftpasienter og etter planlagt operasjon av mandlene. 
 
De fleste operasjoner som Klinikk Haugesund har som mål å gjennomføre, kan etter Helse 
Fonnas oppfatning gjennomføres som dagkirurgi uten overnatting. 
 
Det er akseptable ventetider i Helse Fonna for de nevnte operasjoner. Det er også 3 private 
spesialister med avtale om operasjoner med Helse Vest RHF i Helse Fonna området. 
 
Det er en vanskelig situasjon i Helse Stavanger HF som dels avhjelpes i de andre 
helseforetakene og av avtalespesialister. 
 
Med et behandlingsvolum som skissert i søknaden fra Klinikk Haugesund vil det være 
nødvendig å øke bemanningen både med øre-nese-hals-spesialist og anestesiolog. Det har 
vært vanskelig å rekruttere spesialister innen disse fagene i Helse Fonna HF de siste årene. 



 

Det antas at en etablering av et privat sykehus vil forverre denne situasjonen og bidra til å 
svekke vaktberedskap og kontinuerlig drift av sykehusavdelingene. 
 
3. Oppsummering 
 
Det er først og fremt i Helse Stavanger HF sitt område at vi har hatt en vanskelig situasjon for 
øre-nese-hals pasienter. Det skyldes den særlige situasjonen ved avdelingen ved utstrakt bruk 
av vikarer/innleid personell som har gitt dårlig kontinuitet og medført at mange pasienter har 
måttet få tilbud andre steder. Det er nå grunn til å anta at denne situasjonen kan rettes. 
Med unntak av den særlige situasjonen i Helse Stavanger HF oppfattes tilbudet i 
helseforetakene og hos de private spesialistene som rimelig bra. 
 
For Helse Fonna HF er imidlertid personellsituasjonen sårbar. Et utvidet privat tilbud på dette 
området vil kunne innvirke negativt på rekrutteringssituasjonen og vaktberedskapen i Helse 
Fonna HF. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Helse Vest RHF vurderer kapasiteten innen øre-nese-hals området som 
tilfredsstillende gjennom det tilbud som er i helseforetakene og hos private 
spesialister. 

 
 Det er igangsatt tiltak for å sikre normal drift av tilbudet i Helse Stavanger HF. 

 
 En godkjenning av Klinikk Haugesund AS som sykehus antas ha en negativ 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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