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Bakgrunn 
 
Casperkollen Ortopedisk Sykehus har søkt Helsedepartementet om godkjenning av et privat 
ortopedisk sykehus i Bergen. Søknaden er sendt Sosial- og helsedirektoratet til faglig 
vurdering og Helse Vest RHF er bedt om en uttalelse. Søknaden er vedlagt. 
 
Forslag til uttalelse legges her frem for styret. 
 
 
Kommentarer 
 
Casperkollen Ortopedisk sykehus ønsker å behandle pasienter med smertefulle tilstander i 
rygg, hofte, kne og skulder. De ønsker å profilere seg mot ryggbehandling, i retning av et 
”spine center” dvs et høyspesialisert sykehus med avansert behandling av smertefulle 
tilstander i ryggen. 
 
Det krever full sykehusstandard når det gjelder operasjon og postoperativ overvåking. 
 
Denne ryggbehandlingsdelen presenteres som et supplement til det offentlige tilbudet. 
 
For å få en rasjonell utnyttelse av kapasitet og kontinuitet ønsker sykehuset også å ta imot 
pasienter med vanlige ortopediske lidelser i hofte, kne og skulder. 
 
Sykehuset planlegges med 20 ordinære senger og 6-8 tekniske senger og for en drift 
tilsvarende 1600 DRG-poeng.  
 
Sykehuset vil ha 5,5-6,5 legestillinger og 30 sykepleiestillinger. 
 
Sykehuset vil etablere eget laboratorium og røntgentjeneste med MR. 
 
Dersom godkjenning gis anslås det at det vil ta ca 1 år før sykehuset er fullt operativt. 
 
Helse Vest RHF har bedt om en uttalelse fra Helse Bergen HF, jfr vedlagte brev. 
 



 

Helse Bergen understreker at ventelistene er lange på dette området og at det i utgangspunktet 
er positivt med nye initiativ. 
 
Fra Helse Bergen HFs side er det tatt initiativ til en samling av de ortopediske tjenestene i 
foretaket ved at Ortopedisk klinikk nå omfatter både ortopedisk avdeling ved Haukeland 
Universitetssykehus, Laksevåg sykehus og Kysthospitalet i Hagavik. Det utføres i tillegg 
ortopediske operasjoner ved Voss sykehus og Haraldsplass diakonale sykehus. 
 
Helse Bergen planlegger også er dagkirurgisk senter for å redusere ventetidene. 
For Helse Bergen er det viktig at et eventuelt nytt sykehustilbud på dette området tar et bredt 
utvalg av pasienter og ikke foretar en seleksjon av de pasientene som gir best uttelling i DRG-
systemet. 
 
DRG kostnadene er gjennomsnittskostnader og vil ved en ensidig pasientsammensetning 
kunne slå skjevt ut. 
 
Det vil være uheldig hvis Helse Bergen sitter igjen med de mest ressurskrevende pasientene. 
Det kan også få konsekvenser for utdanningsfunksjoner dersom antallet enkle operasjoner blir 
betydelig redusert. 
 
Når det gjelder rekruttering av personell er det grunn til å anta at et nytt sykehus i hovedsak 
vil rekruttere fra de eksisterende miljøene. Det er grunn til å vente at kapasiteten i Helse 
Bergen vil reduseres i hvert fall i en periode. Mangel på spesialsykepleiere er i dag et problem 
i Helse Bergen. 
 
Helse Vest må vurdere saken med utgangspunkt i ”sørge for ” ansvaret. Det er i dag for liten 
kapasitet på området med den følge at det er til dels lange ventelister. Pasienter i Helseregion 
Vest blir henvist til private klinikker som Helse Vest har avtale med på Østlandet og en del 
pasienter sendt til utlandet. 
 
Det er arbeidet med tiltak i Helse Bergen HF for å øke kapasiteten, bedre organisering av 
nåværende tilbud og planer om økt dagkirurgisk virksomhet. 
 
Et nytt tilbud kan gi en ytterligere styrking av tilbudet. 
 
I og med at det er knapphet på særlig visse grupper helsepersonell er det likevel fare for at et 
slikt nytt tilbud vil måtte rekruttere personell fra Helse Bergen HF. Det vil i hvert fall på kort 
sikt redusere Helse Vest RHFs mulighet for å oppfylle ”sørge for” ansvaret gjennom egne 
helseforetak. 
 
Et tilleggsmoment er at en nye større privat enhet innen ortopedi vil være en ytterligere 
utfordring i forhold til å samordne virksomheten slik at ressursutnyttelsen samlet blir optimal.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Helse Vest RHF ser behov for å øke kapasiteten innen ortopedi i Bergensområdet ved egne 
helseforetak og/eller ved private leverandører. 
 
 



 

 
 
 
Helse Vest RHF vurderer den konkrete saken slik at rekruttering til et nytt ortopedisk sykehus 
som omsøkt vesentlig vil skje fra Helse Bergen HF. Det vil svekke kapasiteten i Helse Bergen 
HF i hvert fall på kort sikt. 
 
Helse Vest RHF anbefaler i denne situasjonen ikke godkjennelse av et nytt ortopedisk 
sykehus i Bergen. 
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