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Bakgrunn 
 
Fana Medisinske Senter har i brev av 27.01.03 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 

 
Departementet innhenter også faglig uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet. 
 
Helse Vest RHF har bedt om en uttalelse fra Helse Bergen 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. Fana Medisinske Senter 
 
Fana Medisinske Senter (FMS) utfører i dag alle former for dagkirurgisk øre-nese-
halsoperasjoner på voksne og barn. Fra 2001 har senteret opererer ca 1.000  pasienter. 
 
FMS tilbyr også alle former for plastikk kirurgiske inngrep. 
 
FMS utfører også en del andre inngrep bl.a. ved hjelp av laserteknikk. 
 
FMS har også en egen astma og allergi klinikk med astmasykepleier, egne audiografer som 
tilpasser høreapparater og de har også engasjert psykiater. 
 
Tilbudet planlegges i 2003-2004 utvidet innenfor andre kirurgiske disipliner som generell 
kirurgi, gynekologisk- og ortopedisk kirurgi. 



 

 
FMS har en stor og moderne oppvåkning med overnattingsmulighet og vaktromfasiliteter men 
trenger formell sykehusstatus for å kunne tilby overnatting 
 
Senteret er lokalisert i Bergen like utenfor Nesttun sentrum. 
 
FMS baserer i hovedsak sine tjenester på leger som har driftsavtale (privatpraktiserende). En 
lege har kombinert praksis, driftstilskudd og deltidsstilling i sykehus 
 
FMS søker om godkjenning som sykehus for 5 sykehussenger. Det vil gjøre det mulig å 
utvide det kirurgiske tilbudet til å omfatte flere kirurgiske prosedyrer og generell kirurgi, 
ortopedisk- og gynekologisk kirurgi 
 
FMS mener også at sykehusstatus er en forutsetning for å kunne inngå flere avtaler med 
helseforetak. 
 
Søknad fra Fana Medisinske Senter er vedlagt 
 
2. Uttalelse fra Helse Bergen HF 
 
Helse Bergen HF viser til at de i hovedsak har gode erfaringer med private institusjoner, også 
FMS. Et generelt problem er imidlertid at vi risikerer en seleksjon av pasienter hvor de 
offentlige institusjonene sitter igjen med de tyngste og minst ”lønnsomme” pasientene. 
 
For Helse Bergen er det bl.a. av hensyn til utdannings- og forskningsoppgaver viktig å ha et 
bredt tjenestetilbud. 
 
Det vises også til at det innen noen år kan foreligge overkapasitet i denne delen av 
spesialisthelsetjenesten. Det kan igjen gi uheldige vridningseffekter hvor helseressursene ikke 
prioriteres de som har mest behov, men ut fra mer økonomiske hensyn. Det kan også medføre 
en uønsket endring av indikasjonsgrensene for behandling. Vi kan allerede i dag se forskjeller 
som ikke kan forklares med ulik sykelighet i befolkningen. 
 
Det er likevel i dag behov for å øke kapasiteten noe innen for de områdene FMS vil gi tilbud. 
Det er usikkert hvor mye kapasiteten bør økes og FMS er heller ikke spesifikk i angivelse av 
økt kapasitet. 
 
En utvidelse av aktiviteten vil imidlertid kreve flere legeressurser og spesialsykepleiere innen 
operasjon og anestesi. Det er bl.a. mangel på spesialsykepleiere i Helse Bergen og det er en 
fare for at flere søker seg private institusjoner. 
 
I søknaden fra FMS sies det at de ikke baserer seg på sykehusleger. Helse Bergen stiller seg 
spørrende til dette fordi 13 av 19 (3 sykepleiere og 10 leger) som står oppført tilknyttet FMS 
også har et ansettelsesforhold til Helse Bergen HF. 
 
Når det gjelder behov for å øke kapasiteten vises det også til de tiltak som er satt i gang i 
Helse Bergen for å øke kapasiteten bl.a. innen ortopedi og kirurgi. Det vises til økt 
produktivitet, utvidet driftstid, nye enheter innen dagkirurgi. 
 



 

Det vises også til at mindre sykehus i regionen har et potensiale for å utvide tilbudet innen 
samme områder som FMS. 
 
Haraldsplass diakonale sykehus øker også tilbudet innen kirurgi og ortopedi ved etablering av 
dagkirurgisk enhet. 
 
Uttalelse fra Helse Bergen HF er vedlagt. 
 
 
 
3. Oppsummering 
 
FMS søker godkjenning som sykehus for å kunne utvide det kirurgiske tilbudet innen generell 
kirurgi, ortopedisk og gynekologisk kirurgi og for å kunne inngå flere avtaler med 
helseforetak. Det angis ikke nærmere hvor stor kapasitet som planlegges. 
 
Det er i dag behov for å øke kapasiteten innenfor de områdende som FMS planlegger. Det er 
registrert en nedgang i ventetid men situasjonen er ikke tilfredsstillende. 
 
Det er samtidig igangsatt tiltak i Helse Bergen HF og ved Haraldsplass diakonale sykehus 
som vil øke kapasiteten på de aktuelle områdene. Det planlegges også utvidelse ved andre 
private institusjoner, jfr søknad fra Casperkollen Ortopediske sykehus og Klinikk Bergen. 
 
Det må forventes at de tiltak som er igangsatt og planlegges over noe tid, vil gi klar bedring 
av tilbudet. 
 
Det vil imidlertid i en slik situasjon være konkurranse om helsepersonell, særlig 
legespesialister og spesialsykepleiere. Det kan svekke rekrutteringsgrunnlaget for de 
offentlige sykehusene og gi en uheldig ressursprioritering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Helse Vest RHF vurderer at det er behov for å øke kapasiteten innen generell kirurgi, 
ortopedisk og gynekologisk kirurgi ved egne helseforetak og/eller ved private leverandører.  
Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende. 
  
En utvidelse av tilbudet ved private institusjoner kan imidlertid svekke 
rekrutteringsgrunnlaget for de offentlige sykehusene. 
 
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. 
 
 


