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Høring Helse-Vest utviklingsplan 2023-2035
 
Vi takker for invitasjonen til å komme med innspill til Helse Vest sitt arbeid med denne planen.
 
Privathospitalet, Fana Medisinske Senter er et lokalt eiet medisinsk senter og kirurgisk sykehus uten 
kjedetilknytning. Vi ble etablert i Bergen i 1999 og flyttet i 2014 til helt nye lokaler på ca 1000 kvm på 
Paradis der vi i dag har 3 store, moderne og fullt utstyrte operasjonssaler med 10 fullverdige 
oppvåkningssenger. Vi er ISO- og Miljøsertifisert og har rundt 20 ansatte.
 
Fra 2001 frem til i dag har vårt sykehuset levert betydelige og omfattende bidrag innen offentlig kirurgiske 
tjenester på anbud for Helse Vest innen øre, nese, hals- operasjoner, plastikkirurgi og kar-kirurgi. 
 
Vi har i mange år også levert kirurgiske og medisinske tjenester innen ordningen Fritt behandlingsvalg 
bl.a. innen fagområdene kardiologi, håndkirurgi og plastikkirurgi på medisinsk indikasjon. Vi har i tillegg 
i perioder operert og behandlet pasienter innenfor Ordningen Fristbrudd innen fagområdene psykiatri og 
øre, nese, hals. 
 
Vi har som en følge av dette over en årrekke opparbeidet en inngående erfaring i å gi et omfattende 
offentlig helsetilbud i hele Helseregion Vest etter LEON prinsippet, der vi står mellom fastlegene og 
helseforetakene for både undersøkelser, operasjoner og oppfølging av et stort antall pasienter. 
 
Sykehuset, alt personell og vårt medisinske utstyr ble også stilt til rådighet for helsemyndighetene og 
Helse Vest under COVID pandemien.
 
Vi har et ønske om, og er veldig motiverte og klare for å fortsette vårt gode og tette samarbeid med det 
offentlige helsevesenet ved å jobbe sammen med Helse Vest også i perioden 2023-2035. 
 
Vi kan ved behov også stille våre moderne operasjonssaler / oppvåknings-senger til rådighet for å kunne 
avhjelpe ved en stor belastning på Helseforetakene, enten det gjelder for utleie av 3 operasjonssaler (med 
eller uten vårt personell), eller for å gjennomføre kirurgi på anbud. 
 
Vi tilbyr oss også å stille opp, og vi ønsker å bli tatt inn som en beredskapsressurs for helseforetakene og 
myndighetene ved fremtidige kriser / pandemier, eller dersom andre forhold oppstår som belaster 
Helsevesenet. 
 
Vi ønsker å hjelpe helseforetaket med pasienter med behov for spesialisthelsetjeneste med komplekse 
behov – samhandling, kontinuitet i utredning og behandling. Vi kan innta en aktiv rolle med å avhjelpe 
med ambulerende tjeneste fra sykehus. Vi har også lang erfaring og kan tilby en kontinuitet for pasienter 
med behov for oppfølging over tid, dersom sykehuspoliklinikker ikke har kapasitet til dette. 
 



Vi har tidligere uttrykt et sterkt ønske om å delta mer aktivt i utdannelse av helsepersonell. Vi mener at 
våre spesialister, lokaler, rutiner og arbeidsoppgaver er svært egnet for utdannelse av ulike grupper 
helsepersonell og derved bidra til å øke utdanningskapasiteten for slikt personell i helseforetakene.
 
Vår vurdering: Vi ønsker at Helse Vest, med bakgrunn i vår kapasitet og langvarige samarbeide med 
Helse Vest og øvrige helsemyndigheter helt fra 2001, også blir benyttet og inntas i utviklingsplanen for 
2023 til 2035. Vi mener at vi er et viktig supplement til den øvrige spesialisthelsetjenesten som større 
private tilbydere gir.
 
Vi kan stille lokaler med operasjonsfasiliteter, kontorer, oppvåkingssenger, utstyr og personell til rådighet 
for helseforetaket for kirurgi, utredning, behandling, beredskap og utdannelse.
 
Vi stiller alle våre ressurser til disposisjon, og vil gjerne delta i videre dialog og samarbeid i 
spesialisthelsetjenesten for regionen i årene som kommer. 
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Thomas Flesland
Daglig leder
Privathospitalet- Fana Medisinske Senter
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