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Bakgrunn 
 
Colosseumklinikken Stavanger AS har i brev av 29.10.02 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 

 
Ved en inkurie er saken ikke oversendt Helse Vest RHF til uttalelse før 27.03.03. 
 
Helsedepartementet har innhentet uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet og Fylkesmannen i 
Rogaland som er vedlagt. 
 
Helse Vest RHF har bedt om en uttalelse fra Helse Stavanger 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. Colosseumklinikken Stavanger AS 
 
Colosseumklinikken Stavanger AS ble etablert høsten 2001 som et datterselskap til 
Colosseumklinikken Legeavdeling AS i Oslo. 
 
Klinikken tilbyr innen plastikkirurgi hovedsak behandling til pasienter som er lavt prioritert 
eller uprioritert i den offentlige helsetjenesten. Det gjelder for eksempel brystreduksjon, 
brystrekonstruksjon og bukplastikk. 
 
Innen håndkirurgi/ortopedisk kirurgi er Fylkestrygdekontoret den største bestiller. Tilbudet 
her ønskes utvidet til tilstander som krever lengre postoperativ overvåkning. 



 

 
Innen øre-nese-halskirurgi dekkes de fleste indikasjoner for dagkirurgisk behandling. Det er 
også her ønskelig  å kunne overvåke noen av de opererte. 
 
Det samarbeides med kvalifiserte spesialister i anestesiologi. 
 
Det utføres i dag rundt 350 operasjoner i dyp sedasjon/narkose og 400 polikliniske inngrep i 
lokalbedøvelse. Det er kapasitet for betydelig økt produksjon. 
 
Klinikken har to spesialister (plastikk og øre-nese-hals) på heltid. De øvrige arbeider som 
konsulenter med forpliktende tilknytning. Det er videre ansatt spesialsykepleiere i operasjon 
og anestesi mens andre arbeider ved behov. 
 
Klinikken ønsker status som sykehus med sykehussenger innen plastikkirurgi av følgende 
grunner: 
 

 Pasienter vil føle seg tryggere med observasjon av kvalifisert personale det første 
døgnet etter en operasjon bl.a. fordi inngrepene er større og med fare for 
komplikasjoner og noen har lang reisevei 

 Det er stort behov for klinikkens tjenester særlig innen plastikkirurgi 
 Klinikkens leger har ikke driftsavtale og de ønsker å inngå avtale med regionalt 

helseforetak 
 Klinikken ligger lett tilgjengelig 
 God utnyttelse av kompetent helsepersonell 

 
Det søkes om inntil 6 senger som planlegges nyttet fra mandag til fredag for planlagte 
pasienter 
 
Det vises til vedlagte søknad for utfyllende opplysninger. 
 
2. Uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet 
 
Direktoratet har vurdert kompetanse og vaktberedskap, lokaliteter og utstyr og faglig 
forsvarlighet. Direktoratet påpeker i forbindelse med faglig forsvarlighet at det må være en 
overordnet medisinsk faglig ansvarlig som har et reelt ansettelsesforhold hvor det private 
sykehuset er arbeidsgiver, men har ellers på disse områdene ingen merknader. 
 
Når det gjelder behov viser direktoratet til Fylkesmannen i Rogaland sin uttalelse. Her 
fremgår det at det er behov for de tjenestene, jfr pkt 3. 
 
Direktoratet viser også til fylkesmannens uttalelse om at det er en viktig forutsetning for at 
klinikken skal kunne avlaste Helse Stavanger HF, at det ikke trekkes spesialister fra det 
offentlige sykehuset. Det vil redusere operasjonskapasiteten der og utarme det faglige miljøet. 
 
Direktoratet peker i denne forbindelse på at det er viktig ved inngåelse av eventuell avtale 
mellom regionalt helseforetak og det private sykehuset, at det også drøftes hvordan det private 
sykehuset kan unngå å bidra til en uheldig personellmessig utvikling. 
 
Under forutsetning av at det overordnede medisinsk faglige ansvaret blir ivaretatt, finner ikke 
direktoratet at det foreligger faglige hensyn som tilsier at godkjennelse ikke kan gis. 



 

 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland 
 
Fylkesmannen viser til lange ventelister for ortopediske pasienter og at flere får behandling 
andre steder. Det er et klart behov for økt kapasitet i dag. 
 
For øre-nes-halspasienter er det også lange ventelister og få privatpraktiserende spesialister i 
Sør-Rogaland. Det vises også til situasjonen ved øre-nese-halsavdelingen i Helse Stavanger 
HF. 
Det vil også være behov for plastikkirurgi selv om omfanget her også vil være avhengig andre 
forhold. 
 
Fylkesmannen er opptatt av at klinikken er et supplement til Helse Stavanger HF og ikke 
trekker spesialpersonale ut av sykehuset. Med dagens tilgang på personell og god 
ressursutnyttelse i en mindre privat virksomhet ser ikke fylkesmannen for seg alvorlige 
konsekvenser. 
 
Fylkesmannen er etter en gjennomgang av den faglige virksomheten ikke i tvil om at 
virksomheten ved klinikken vil være fullt ut forsvarlig. Det er nytt medisinsk utstyr av god 
kvalitet og spesialistene er dyktige og erfarne fagfolk. 
 
Fylkesmannen er imidlertid betenkt med en utvikling med flere private sykehus. Det kan gi:  
 

 konkurranse om helsepersonell som kan gi en utarming av offentlige sykehus 
 skjev fordeling av helsetjenester til fordel for sentrale strøk 
 sentraliseringseffekt og 
 utvidelse av indikasjon for operative inngrep 

 
4. Uttalelse fra Helse Stavanger HF 
 
Helse Stavanger HF mener søknaden fra Colosseumklinikken er mangelfull. Den gir ikke 
tilfredsstillende beskrivelse av hvordan sengene ønskes brukt og på hvilke fagområder 
aktiviteten skal foregå. Helse Stavanger HF fraråder at det gis generell tillatelse til å drive 6 
sykehussenger uten begrensning. 
 
Helse Stavanger mener det fra pasientens ståsted er bra med flere alternativer og konkurranse. 
Helse Stavanger mener imidlertid at helseforetak og private sykehus ikke er underlagt samme 
regulering av legestillinger og det kan gi uheldig konkurransevridning. Det må tilstrebes like 
konkurranseforhold og lik regulering av legearbeidskraft. 
 
Helse Stavanger viser også til at de ikke ønsker arbeidsforhold hvor personer både arbeider i 
Helse Stavanger og i bistilling ved Colosseumklinikken. 
 
Uttalelse fra Helse Stavanger HF er vedlagt. 
 
5. Oppsummering 
 
Colosseumklinikken  ønsker å utvide virksomheten slik at de også kan behandle pasienter som 
av medisinske grunner trenger postoperativ overvåkning på døgnbasis. 
 



 

Det fremgår ikke klart hvilken økt kapasitet dette kan gi innen de fagområder klinikken i dag 
gir tilbud. 
 
Innen de områder klinikken driver i dag er det imidlertid behov for å øke kapasiteten. Det er 
lange ventelister innen ortopedi og øre-nese-hals. Det gjelder også dels plastikkirurgi. 
 
Innen øre-nese-hals har vi et særlig problem som følge av den vanskelige 
rekrutteringssituasjonen ved avdelingen i Helse Stavanger HF. Det arbeides aktivt for å få 
gjenetablert en tilfredsstillende drift ved denne enheten uten at det nå kan tidfestes. 
 
Det er også få private spesialister i Sør-Rogaland. 
 
En utvidelse av aktiviteten ved Colosseumklinikken vil innvirke på rekrutteringssituasjonen 
for Helse Stavanger HF. Det antas imidlertid å ha en begrenset negativ effekt.  
 
Det er få private sykehus eller virksomheter i Helseregion Vest. Etablering av enkelte private 
sykehus vil antagelig kunne være et godt supplement til de offentlige sykehusene. Ved 
eventuell godkjennelse av mange private sykehus vil vi kunne stå overfor de negative 
effektene som Fylkesmannen i Rogaland trekker frem. 
 
 
Forlag til vedtak: 
 
Helse Vest RHF vurderer at det er behov for å øke kapasiteten innen ortopedi og øre-nese-hals 
både ved egne helseforetak og/eller ved private leverandører.  Dagens situasjon er ikke 
tilfredsstillende. 
  
Situasjonen ved øre-nese-halsavdelingen i Helse Stavanger HF er fortsatt problematisk.  
 
Etablering av flere private sykehus kan svekke rekrutteringsgrunnlaget for de offentlige 
sykehusene. En godkjennelse av Colosseumklinikken antas likevel å ha begrenset effekt på 
tilgang på helsepersonell. 
 
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. 
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