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Bakgrunn 
 
Haugesund Lasersenter AS har i brev av 16.01.03 søkt Helsedepartementet om godkjenning 
som privat sykehus. 
 
Som ledd i behandlingen ber departementet om en uttalelse fra Helse Vest RHF vedrørende: 
 

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

 
Helsedepartementet innhenter også uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet og helsetilsynet. 
 
Helse Vest RHF har bedt om en uttalelse fra Helse Fonna HF i saken. 
 
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. 
 
 
Kommentarer 
 
1. Haugesund Lasersenter AS 
 
Haugesund Lasersenter AS søker godkjenning som privat sykehus og om å bli inkludert i ISF-
ordningen. Senteret driver kirurgisk virksomhet i Haugesund. Hovedaktiviteten er innen 
øyesykdommer, ortopediske sykdommer og plastikkirurgi. 
 
Øyelege ved senteret har avtale med Helse Vest RHF og Haugesund sykehus. Senteret har 
også avtale med flere trygdekontor om ”Kjøp av helsetjenester” innen senterets virksomhet. 
 
Senteret har samarbeid med norske og skandinaviske spesialister. Hjelpepersonell er ansatt 
mens senteret har bindende avtaler med legene. Kun øyelege har driftsavtale. 
 
Forskning og utvikling oppfattes som viktig og flere av de tilknyttede leger har doktorgrad 
eller skal disputere. 



 

 
Søknaden om godkjenning som privat sykehus begrunnes med virksomheten da vil kunne 
utvides til inngrep som krever døgnobservasjon. Det gjelder større kirurgiske inngrep som 
korsbåndrekonstruksjon, skulderstabiliserende kirurgi, større tåreveisoperasjoner og grønn 
stær kirurgi og mer kompliserte inngrep for eksempel innen ortopedisk protesekirurgi. 
 
Det planlegges inntil 4 sengeplasser. 
 
Søknaden er vedlagt. 
 
2. Uttalelse fra Helse Fonna HF 
 
Helse Fonna HF har stor kapasitet innen det aktuelle kirurgiske fagområdene. Ventetiden for 
dagbehandling er ca 2 måneder og for protesekirurgi 2-3 måneder. Det har vært lang ventetid 
for polikliniske konsultasjoner men denne er nå også nede i 2-3 måneder maksimalt. 
Ventetiden for øyekirurgi er i samme størrelsesorden og akseptabel.  
 
Helse Fonna HF har i dag god bemanning innen de aktuelle områdene, og de mener det 
offentlige tilbudet innen de aktuelle spesialitetene er tilfredsstillende. 
 
Vaktberedskapen innen både ortopedi og øyefaget er imidlertid sårbar, og det er uheldig hvis 
flere medarbeidere rekrutteres til private virksomheter. 
 
Uttalelse fra Helse Fonna HF er vedlagt 
 
3. Oppsummering 
 
Haugesund Lasersenter ønsker sykehusstatus for å kunne utvide aktiviteten til større 
kirurgiske inngrep innen ortopedi og øyefaget. 
 
Helse Fonna HF vurderer kapasiteten som tilfredsstillende på de aktuelle fagområdende. 
Ventelistetallene for Helse Fonna-området understøtter dette. 
 
Det er imidlertid uheldig for virksomheten dersom flere medarbeidere søker seg over til privat 
virksomhet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Helse Vest RHF vurderer kapasiteten innen ortopedi og øye som tilfredsstillende med 
akseptable ventetider i Helse Fonna-området og ser ikke behov for et utvidet tilbud. 
  
Helse Vest RHF antar at rekruttering til utvidet privat virksomhet vesentlig vil skje fra Helse 
Fonna HF. Det kan på kort sikt svekke sårbare fagmiljøer. 
 
Dersom det blir gitt godkjenning er det viktig at private institusjoner gjennom avtale med 
regionalt helseforetak kan pålegges å 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. 
 


