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Bakgrunn 
Omnia ASA har i brev av 03.12.03 søkt Helsedepartementet om godkjenning for privat 
sykehusvirksomhet ved Omnia spesialisthelse AS avd. Bergen.  
 
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 uttalelser fra helseforetakene i saken.  
 
Kommentarer 
 
1. Omnia spesialisthelse AS avd. – Bergen  
Omnia søker om godkjenning som privat sykehus for sin avdeling i Bergen. Omnia har i dag 
et sykehus med ca. 40 senger i Oslo.  
 
Sommeren 2003 ble det startet opp et dagkirurgisk tilbud i Bergen basert på kjøp fra 
privatbetalende pasienter.  
 
Omnia søker om sykehusstatus for å utvide sin eksisterende virksomhet i Bergen og for å 
kunne inngå en avtale med Helse Vest. 
 
Det er søkt om godkjenning for kirurgisk behandling. Dette gjelder ortopedi og generell 
kirurgi med tilhørende subspesialiteter, plastikkirurgi, gynekologi, øye, øre-nese-hals, 
kjevekirurgi og nevrokirurgi (særlig ryggoperasjoner og det perifere nervesystemet) 
 
Omnia planlegger etablering av 8 senger og forutsetter fast ansettelse av pleiepersonell og 
konsultativt tilknyttet legepersonell. Omnia vil primært bruke kirurger som fra før er tilknyttet 
Omnia. Omnia mener det er for lite forutsigbarhet m.h.t. volum og pasienttyper til å ansette 
leger i faste stillinger.  
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Planlagt virksomhet er beregnet til ca. 2300 inngrep og ca 3000 konsultasjoner pr. år. 
 
2. Uttalelser fra helseforetakene: 
Helse Førde HF 
Helse Førde opplyser å ha rimelig god dekning av spesialisthelsetjenester i sitt opptaksområde 
når det gjelder denne typen tjenester.  
 
Helse Bergen HF 
Helse Bergen har generelt sett ikke kapasitetsproblemer innenfor disse områdene med unntak 
av ortopedi. Det foregår nå et arbeid vedrørende funksjonsfordeling mellom Haraldsplass 
Diakonale sykehus og Helse Bergen bl.a. med tanke på en bedre utnyttelse av kapasiteten. 
Videre arbeides det internt i Helse Bergen med en bedre kapasitetsutnyttelse. Helse Bergen 
ser det derfor som uheldig dersom det etableres privat virksomhet innen elektiv kirurgisk 
virksomhet (med unntak av ortopedi) på nåværende tidspunkt.   
 
Helse Fonna HF 
Helse Fonna mener å ha akseptable ventetider i sitt opptaksområde for de fleste spesialiteter, 
og at det i tillegg finnes avtalespesialister og nyetablering av privat sykehus i Haugesund. 
Helse Fonna har hatt og har vanskeligheter med å rekruttere spesialister til overlegestillinger 
ved sykehus i Helse Fonna. En antar at etablering av et privat sykehus i Bergen vil forverre 
dagens situasjon ytterligere.  
 
Helse Stavanger HF 
Helse Stavanger har ingen spesielle kommentarer til saken.  
 
3. Oppsummering 
I forbindelse med anbudskonkurransen vedrørende kjøp av sykehustjenester og dagkirurgi for 
2004/2005 ble behov for kjøp av ekstra kapasitet vurdert ut i fra innspill fra helseforetakene, 
ventelistesituasjonen samt tidligere kjøp hos private aktører. På denne bakgrunn ble det 
inngått avtaler med private leverandører i regionen innen generell kirurgi, urologi, ortopedi, 
øye, og øre-nese-hals. I tillegg er det inngått avtale med Omnia i Oslo vedrørende ryggkirurgi.  
 
Ved vurdering av dagens ventetider må det tas høyde for at private allerede dekker en del av 
behovet. Totalt har Helse Bergen pr 31.12. 03 en gjennomsnittlig ventetid innen ortopedi på 
134 dager. For innleggelse er det en ventetid på 80 dager. Dette er gjennomsnittstall for alle 
typer inngrep. 
 
Omnia søker om godkjenning innen flere av de områdene hvor Helse Vest pr i dag kjøper 
tjenester hos private. Innen øye og øre-nese-hals området dekkes ekstra behovet i stor grad 
ved kjøp av dagkirurgisk behandling hos private avtalespesialister. Innen ortopedi og 
ryggkirurgi dekkes behovet hos private klinikker dels i Bergensområdet, dels andre steder. 
Det ble i anbudsrunden ikke etterspurt tjenester innen gynekologi og plastisk kirurgi.  
 
Helse Vest har i dag kapasitetsproblemer innen ortopedi. Det er satt i gang tiltak i Helse 
Bergen for å bedre denne situasjonen, og det kjøpes tjenester hos private aktører. Det er gitt 
godkjenning av nye private sykehus som Vestnorsk ortopedisk sykehus og Klinikk Bergen i 
Bergensområdet, Haugesund Lasersenter AS i Haugesund og Colosseumklinikken i 
Stavanger. 
 
Hvis kapasiteten utnyttes forventes det å gi tilstrekkelig kapasitet i regionen.  
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Omnia ønsker primært å bruke legepersonell fra andre regioner. Dette ville øke kapasiteten i 
regionen innen bl.a. ortopedi som det er behov for. Samtidig vil det være uheldig dersom 
fagpersonell fra egne helseforetak søker seg over til privat virksomhet og dermed gjør egen 
virksomhet sårbar.   
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Helse Vest RHF har pr i dag behov for å øke kapasiteten innen ortopedi i 
Bergensområdet i egne helseforetak eller ved kjøp hos private. 

 
2. Det er imidlertid iverksatt tiltak i Helse Bergen HF for å øke kapasiteten, og det er gitt 

godkjenning for sykehussenger innen ortopedi i Bergensområdet som med utnyttelse 
vil gi tilstrekkelig kapasitet. Det er også gitt godkjenning av private sykehus i 
Haugesund og Stavanger som på kort sikt vil styrke kapasiteten i regionen.  

 
3. Dersom rekruttering av fagpersonell til utvidet privat virksomhet gjøres fra egne 

helseforetak vil dette på kort sikt svekke sårbare fagmiljøer, og ikke utgjøre en økt 
kapasitet.  

 
4. Dersom det blir gitt godkjenning er det viktig at private institusjoner gjennom avtale 

med regionalt helseforetak kan pålegges å delta i utdannings- og forskningsoppgaver. 
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