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1 Målet med prosjektet  
Utrede konsekvensene av en eventuell avvikling av rehabiliteringssengeposten i Eigersund for 

å bedre den totale økonomiske situasjonen for Helse Stavanger. Til utredningen ligger også å 

foreslå en endring i drift innenfor avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som vil kunne 

innebære noe styrking på Våland og Lassa. Konsekvensutredningen skal gi et 

beslutningsgrunnlag for styret i Helse Stavanger som skal fatte endelig vedtak. 

En viktig del av konsekvensutredningen er å sikre fortsatt gode tilbud for pasientene dersom 

styret beslutter at sengeposten skal avvikles. Konsekvensutredningen skal gjøres i tett 

samarbeid med Eigersund kommune. Representanter fra kommunehelsetjenesten vil bli 

invitert med i prosjektgruppen, representanter fra samhandlingsutvalg i styringsgruppen. 

Det er en forutsetning for konsekvensutredningen at alle fast ansatte beholder arbeidsforholdet 

i Helse Stavanger dersom de ønsker det ved en ev. avvikling.  
 

2 Bakgrunn 
Helse Stavanger har iverksatt en rekke tiltak og utredninger med sikte på å forbedre en 

krevende økonomisk situasjon. Alle klinikkene har fått betydelige omstillingskrav. Det har 

blant annet resultert i at 14 senger på ortopedisk avdeling er stengt fra august, 5 senger på 

barneavdelingen er stengt fra september og 5 senger ved kardiologisk avdeling er besluttet 

stengt fra januar 2018. I tillegg er det nylig besluttet et nedtrekk på 12 senger innen 

voksenpsykiatri.  

 

Det faglige tilbudet ved sengeposten i Eigersund er hovedsakelig konsentrert om enkel 

rehabilitering av medisinske og ortopediske tilstander inkludert ferdigstilling av medisinsk 

behandling. Det ligger nasjonale føringer om oppgaveoverføring av tjenester til 

kommunesektoren og innenfor rehabilitering spesielt, jf. Regjeringens opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering (2017–2019) og Regional plan for habilitering og rehabilitering 

(Helse Vest) som innebærer at en større andel av enkel rehabilitering trolig kan og bør 

overføres til kommunene. Helse Stavanger ved administrerende direktør signaliserte i 2015 at 

foretaket skal satse på rehabilitering i Eigersund. Men i lys av både de økonomiske rammene 

og nasjonale føringer for oppgavefordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, er 

det likevel naturlig å vurdere om virksomheten ved rehabiliteringssengeposten i Eigersund 

skal avvikles.   
 
 

Status for rehabilitering i Helse Stavanger 

Avdeling for rehabilitering har fra 2016 vært en del av Klinikk for hode-hals og 

Rehabilitering. Virksomheten er lokalisert på tre steder: Lassa, Våland og Eigersund  

 

AFMR Lassa: Avdelingen har en sengepost med 14 senger på Lassa, der det tilbys kompleks 

rehabilitering for hovedsakelig pasienter med sykdommer eller skader i nervesystemet, 

multitraume, kreft og andre komplekse tilstander, både medfødt og ervervet.  

Det er ikke fysisk plass til ytterligere ekspansjon av aktiviteter på Lassa, verken poliklinisk 

eller med tanke på økt sengeantall. I 2016 var det 108 avdelingsopphold med 102 unike 

pasienter innlagt på Lassa. Gjennomsnittlig liggetid var 23 dager. Det er en regional 

hodeskadeenhet og ryggmargsskadeenhet i Helse Bergen som ivaretar pasienter med de 
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alvorligste skadene for disse gruppene, men Lassa er ofte en del av forløpet, enten før eller 

etter.  

Lassa ivaretar veiledning til kommuner der det er naturlig i forløpet, og reiser da ut, men har 

ikke eget ambulant team. Det er en stor poliklinisk aktivitet, bl.a. nevnes rygg, skulder, ME, 

førerkortvurdering, intensiv håndtreningsgruppe CIMT, og det er nå gitt tilslutning til at Helse 

Stavanger i likhet med Helse Bergen skal opprette et tilbud for intensiv språktrening.  

 

Våland: Rehabilitering er også en integrert del av tilbudet på slagposten på SUS Våland, der 

det er en tverrfaglig arbeidsform og et tett samarbeid med Lassa. Noen pasienter får dermed et 

sømløst forløp med rehabilitering som integrert del fra dag to etter innleggelse. 

 

Eigersund: Avdeling for rehabilitering har en seksjon i Eigersund som består av en sengepost 

med 16 senger.  

Sengeposten hadde 341 unike pasienter i 2016, antall avdelingsopphold var 409. 

Gjennomsnittlig liggetid var 9 dager.  

Dette er det eneste tjenestetilbudet innen enkel rehabilitering som nevnt over i Helse 

Stavanger HF.  

 

Antall årsverk knyttet til sengeposten er to legestillinger, tre fysioterapeuter, en ergoterapeut, 

et halvt årsverk for sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Det er 18,33 årsverk innenfor 

sykepleiere/hjelpepleiere. 

Sengeposten i Eigersund er stengt tre uker om sommeren og ca. en halv uke påske og jul, 

avhengig av bevegelige helligdager. Det faglige tilbudet i sengeposten er konsentrert om 

KOLS-rehabilitering, hjertesykdommer, samt noe postoperativ rehabilitering etter 

ryggoperasjoner (ortopedi).  
 

En god del av sengene blir brukt av andre klinikker, hovedsakelig gjelder det for pasienter 

med lungesykdommer som overføres fra Våland.  

Det er en fast overlege som er spesialist i generell indremedisin, og det påvirker naturlig nok 

innholdet i tjenestene som tilbys. Det har vært lyst ut stilling for spesialist i fysikalsk medisin 

tre ganger (november 2014, mai 2015 og november 2015), men det har ikke vært søkere som 

har denne spesialiteten. 
 

Sengeposten har ikke hatt legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering ansatt. Fra et 

faglig ståsted er det krevende å ivareta et rehabiliteringsperspektiv, både på grunn av at senger 

brukes som forlengelse av et somatisk opphold fra Våland, og fordi en mangler en stedlig 

medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse.  

Det er ikke tilgjengelig legetjeneste på vakttid, men vakthavende medisinske leger på SUS 

Våland brukes konsultativt. Med tanke på avstand til akuttsykehuset Våland og manglende 

vakttjeneste blir dette en risiko dersom medisinske komplikasjoner oppstår, selv om det skal 

understrekes at den generell medisinske fagligheten er svært god på dagtid. 

 

Helse Stavanger har i tillegg til seksjon for rehabilitering somatisk drift i Eigersund med 

poliklinikk for urologi, hjertesykdommer, diabetes, radiologi, blod og kreft.  

Til poliklinikken er det 3,2 årsverk for sykepleiere, og til sammen 5,5 årsverk innenfor 

kontorpersonell gir tjenester til både poliklinikk og sengepost. Legetjenesten til poliklinikken 

kommer fra SUS Våland. Ambulansetjenesten har også stasjon i Eigersund. 

Helse Stavanger, klinikk psykisk helsevern har avdeling Dalane DPS i Eigersund. Ingen av 

disse enhetene omfattes av denne utredningen.  
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Overordnede føringer for rehabilitering 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste der habilitering og rehabilitering i størst mulig 

grad bør tilbys der livet leves, det vil si at hovedtyngden av innsatsen skal skje i kommunen 

hvor bruker bor. Det vil være viktig å skille mellom forskjellige typer rehabilitering med 

større differensiering/nivådeling der enkel rehabilitering hovedsakelig ligger i kommunen.  

 

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017–2019, der 

noen av nøkkelordene er ønske om endret definisjon på rehabilitering slik at det ikke ses på 

som et avgrenset tjenestetilbud, men et helhetlig og kontinuerlig tiltak gjennom livsløpet, økt 

brukermedvirkning, økt samhandling mellom ulike nivåer i helsetjeneste og helhetlige forløp, 

og overføring av rehabiliteringsoppgaver til kommunene. 
 

For spesialisthelsetjenesten er det særskilt presisert:  

 Økt satsing på samhandling og veiledning 

 Ambulant virksomhet som verktøy for å nå opptrappingsplanens mål 

 Utvikling av kvalitetsmålinger, funksjonsvurderinger og andre verktøy 

 Starte rehabilitering i akuttfasen i sykehus 
 

 

Helsedirektoratets veileder fra 2015 angir følgende anbefalinger til oppgavedeling:  

 

 
 

Helse Vest vedtok i 2015 en plan for habilitering og rehabilitering fra 2016–2020, der 

hovedmålene er: 

 

 samhandling slik at tjenesten oppleves som koordinert og sammenhengende 

 pasient- og brukermedvirkning der pasientens egne mål og egenmestring er 

utgangspunktet og legge til rette for at pårørende kan medvirke 

 tydelig ansvarsplassering 
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 standardiserte pasientforløp 

 styrket forskning og kunnskapsutvikling 

 kapasitet og kompetanse dekker brukernes behov og legger til rette for 

kvalitetsforbedring og fagutvikling 

 

I 2017 lanserte Helsedirektoratet «Statusrapport for hjernehelse». Begrepet «hjernehelse» 

forstås som et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer og skader i 

hjernen eller andre deler av nervesystemet. Rapporten er en bred redegjørelse for alle 

tilstander som omfatter hjernen, både medfødt og ervervet, somatisk og psykiatrisk. Hver 

tredje nordmann vil i løpet av livet erfare en tilstand som påvirker hjernehelse, og viktigheten 

av tverrfaglige og koordinerte tjenester i et livsløpsperspektiv blir vektlagt. Helsedirektoratet 

anbefaler at det utarbeides en strategiplan for hjernehelse. 
 

Tidlig støttet utskrivelse med bistand fra ambulante team er en dokumentert og ønsket 

arbeidsform, der bl.a. St. Olav har vært sentrale bidragsytere i utviklingen. Helse Stavanger 

har for tiden ikke et slikt tilbud, men det er viet stor fokus på dette fremover.  

Det er for tiden to store prosjekter på gang; «Ambulante tjenester og tidlig støttet utskriving» i 

regi av Helse Vest og «Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam» i regi av Stavanger 

kommune. Prosjektet i regi av Stavanger kommune vil ha fokus på tidlig støttet utskriving, 

økt ambulant tjeneste, sikre bedre overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

og kompetanseoverføring med økt samhandling og veiledning. Alle kommunene i Helse 

Stavanger sitt opptaksområde vil bli invitert til å delta i dette.  

 

Det er derimot sjelden at lungerehabilitering er et døgntilbud i spesialisthelsetjenesten slik 

som Helse Stavanger har i Eigersund, dette blir ofte tilbudt av private 

rehabiliteringsinstitusjoner ellers i landet. 

 

Helsedirektoratet (2017) har publisert et analysenotat for Rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten der hovedfunnet er at færre pasienter mottar rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten fra 2012–2016. Helse Vest har desidert lavest andel ambulant 

rehabilitering, og lavest antall rehabiliteringspasienter pr. 1000 innbyggere, og lavest bruk av 

døgnbasert rehabilitering. Et lite notabene er at datakvalitet er varierende på grunn av ulik 

registrering.  

 

Fra 1.7.17 er habilitering og rehabilitering omfattet av retten til fritt sykehusvalg, og vi vet 

ennå ikke hvordan det vil slå ut for Helse Stavanger sin del. 
 

Mål for rehabilitering i Helse Stavanger fram mot 2023 

Helse Stavanger skal fram mot 2023 ha et tilbud innenfor habilitering og rehabilitering som er 

i tråd med de overordnede målene for Helse Vest: 
 

 Sterkere brukerperspektiv med utgangspunkt i brukerens mål  

 Fokus på standardiserte pasientforløp for bedre samordning og kontinuitet, for å unngå 

unødvendig ventetid og flaskehalser 

 Spesialisert rehabilitering med høy intensitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis. 

 Mer helhetlig rehabiliteringsløp med allerede start i akuttfasen samtidig med 

medisinsk behandling og annen avansert pleie, til senfase rehabilitering 

 Bedre samhandling og koordinering av spesialisert rehabilitering internt på 

sykehusnivå med bl.a. klarere behandlingslinjer, bedre arbeidsform og/eller 

organisering 
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 Bedre differensiering/nivådeling mellom forskjellige rehabiliteringstilbud i 

spesialisthelsetjenesten ved bedre samhandling og samspill med private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

 Sømløse overganger med bedre samhandling og kunnskapsoverføring til kommunen 

med økt ambulant virksomhet. Bli bedre rustet til å gi rett kompetanse til rett pasient 

på rett nivå 

 Fokus på tidlig støttet utskriving og bruk av polikliniske-, dag- og ambulante tjenester 

der dette er hensiktsmessig 

 Fokus på kvalitetsmåling og funksjonsvurderingsverktøy for å kunne gi mer 

virkningsfulle rehabiliteringstjenester 

 Mål om aktiv forskning innen rehabiliteringsfeltet i tråd med Helse Stavangers 

forskningsstrategi  
 
 

Kompetanse  

Avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som sengeposten i Eigersund er en del av, har 

bred kompetanse innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, psykologi, klinisk 

ernæringsfysiologi og sosionomtjenester.  

Situasjonen for legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har lenge vært 

mangelfull, men gjennom systematisk satsing på utdanning vil det nå komme flere spesialister 

de neste årene slik at en vil kunne dekke et minimumsbehov for en seksjon slik som Lassa. 

Det er flere innenfor terapigruppene som har spesialkompetanse, og avdelingen fikk i 2016 

sin første Ph.D-grad som viktig byggestein i videreutvikling av forskningsaktivitet.  

Det er likevel begrenset med antall spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering og 

andre fagpersoner, og som helhet har ikke fagmiljøet tilstrekkelig med ressurser til å bygge 

opp eller opprettholde et styrket fagmiljø fordelt over tre ulike steder (Lassa, Våland og 

Eigersund).  
 

3 Mandat  
 

Mandatet for dette prosjektet er å utrede konsekvensene av en avvikling av 

rehabiliteringssengepost i Eigersund for å bedre foretakets økonomiske situasjon. Deretter å 

foreslå endring i drift innenfor Avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som setter 

foretaket i posisjon til å kunne gi et mer fremtidsrettet spesialisert rehabiliteringstilbud i tråd 

med regionale og nasjonale føringer. Dette vil kunne innebære noe styrking på Våland og 

Lassa, samt etablering av ambulante tjenester. Konsekvensutredningen skal gi et 

beslutningsgrunnlag og styret i Helse Stavanger skal fatte endelig vedtak. 

 

Det bes om at det vurderes hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre: 

 

1) At Helse Stavanger får en betydelig innsparingseffekt dersom sengepost i Eigersund 

blir avviklet 

2) At pasienter i Helse Stavanger med behov for spesialisert rehabilitering og samtidig 

har et behov for nærhet til medisinske akuttfunksjoner får gode forløp med 

rehabilitering som integrert del av akuttforløpet 

3) At Helse Stavanger kan tilby ambulant rehabiliteringsteam som bidrar til økt 

kompetanse og samhandling med alle kommunene og styrket rehabilitering der 

pasienten er 
 



  Prosjektdirektiv  

7 
 

Det er en forutsetning at ved en eventuell avvikling av sengeposten vil alle fast ansatte som 

ønsker det, beholde arbeidsforholdet i Helse Stavanger. Dersom prosjektgruppen finner at 

konsekvensene av avvikling av sengepost i Eigersund med tilsvarende kompenserende tiltak 

er hensiktsmessig og styret i Helse Stavanger beslutter det, blir omstillingsprogrammet i Helse 

Stavanger førende. Det vil også utarbeides en særavtale om reisetid.  
  

4 Avgrensninger 
Dalane DPS og ambulansestasjonen i Dalane er ikke en del av dette prosjektet. Andre enheter 

i rehabiliteringsavdelingen slik som f.eks. habilitering, Lærings- og mestringssenteret (LMS) 

og seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) som ikke har tangeringspunkter mot de 

pasientforløpene som er nevnt over, omfattes ikke av dette prosjektet. Det samme gjelder 

poliklinisk drift i Eigersund samt avklaring av eierforhold/drift av bygningsmasse i Eigersund.  
 

5  Prosjektgruppe og styringsgruppe 

 

Adm. dir. er prosjekteier og leder styringsgruppen. Det foreslås at LG sammen med 

representant fra hovedtillitsvalgte, hovedverneombud brukerutvalg og kommunerepresentant 

oppnevnt av Samhandlingsutvalget utgjør styringsgruppen.  

 

Prosjektgruppen ledes av klinikksjef Elisabeth Farbu, med forslag til representasjon fra 

følgende: 
 

Hode-hals og rehabiliteringsklinikk Elisabeth Farbu, klinikksjef 

Avdeling for rehabilitering Astrid Tytlandsvik, avdelingssjef 

Sengepost Egersund Gro Ege Tønnesen, seksjonsleder 

Torunn-Helen Røkenes Van Silfhout, 

avdelingssykepleier 

Terapiavdelingen Else Høgalmen, seksjonsleder 

Spesialist i fysikalsk medisin og 

rehabilitering 

My Torkildsen, avdelingsoverlege 

Lungeavdelingen Safaa Saleh, seksjonsoverlege 

Ortopedisk avdeling Knut Harboe, avdelingsoverlege 

Personalavdelingen Gunn Hilde Naaden Hirsch, personalsjef 

  

Eigersund kommune Anne Brit Tengesdal, Helsefaglig ansvarlig 

Vernetjenesten Vigdis Holst-Jæger, HVO 

Tillitsvalgt Sigve Romslo, Fagforbundet 

Tillitsvalgt Mette Øfstegaard, NSF  

Brukerutvalget Hege Skjelbred Knudsen 

Økonomiavdelingen Mari Larsen, controller 

  

 

 

Prosjekteier er prosjektets oppdragsgiver, og har ansvar for: 

 Endelig godkjenning av mål og planer 

 Å tilføre prosjektet nødvendig personell og økonomiske ressurser 
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 Dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten/AMU (ev. linjeledere har dette ansvaret dersom 

flere avdelinger involvert) 

 Fremme sak for styret i Helse Stavanger 
 

Styringsgruppen har ansvar for:  

 Å kvalitetssikre leveranser og gi innspill 

 Ta nødvendige beslutninger i prosjektet underveis og sikre fremdrift i henhold til endelig 

mandat  

 Være ambassadører for prosjektet og for leveransene  
 

Prosjektleders ansvar er: 

 Lede prosjektet og prosjektgruppen 

 Utarbeide leveranser iht. prosjektdirektivet (kvalitet) 

 Fremdrift iht plan (tid)  

 Ressursbruk iht. ev. budsjett (kostnad) 

 Involvere og følge opp prosjektgruppen, gjøre dem i stand til å forankre leveranser mot 

egen organisasjon 

 Ha dialog med prosjekteier og styringsgruppe, inkludert forankring, løfte inn nødvendige 

beslutninger og rapportering  

 Tilføre nødvendig metodikk og kompetanse i prosessen 
 

Prosjektgruppen har ansvar for:  

 Bidra med sin kompetanse og ivareta organisasjonens interesser inn i prosjektet 

 Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse 

 Være aktive i innføringen av prosjektets leveranser og i realiseringen av nytteeffekter 

 Å delta i prosjektmøter og komme med innspill i og mellom møter 

 Utføre avtalte oppgaver mellom møter  

 
 
 

4.1 Arbeidsform og metode 

Besluttes av styringsgruppen når endelig mandat er bearbeidet og forslag til møteplan m.m. er 

lagt frem av prosjektgruppen.  

 
 

5 Milepæler og kommunikasjonsaktiviteter 
 

Det skal lages en plan for milepæler og kommunikasjonsaktiviteter 

 

 

6 Risikovurdering og – styring  
 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse som en del av utredningen.  
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7 Prosjektstyring og dokumentasjon  
Skriv inn rutiner for prosjektstyring og dokumentasjon her (slett det som ikke passer) 

 Frekvens for statusrapportering til prosjekteier/styringsgruppen 

 Rutiner ved oppdatering av styrende dokumenter og planer 

 Hvilken dokumentasjon som skal utarbeides 

 Etablering av prosjektside/arkiv 

 

Forklaring av begreper 

 Statusrapportering: Hvor ofte og i hvilken form skal prosjektet rapportere status til 

prosjekteier og styringsgruppen. Mal for statusrapportering kan brukes    

 Styrende dokumenter og planer: Dette kan være prosjektdirektiv, fremdriftsplan, 

risikovurdering etc.  

 Dokumentasjon: Dette kan være møtereferater, prosjektrapport etc.  

 Prosjektside/arkiv: Med dette menes et felles elektronisk arkiv som alle i prosjektet har 

tilgang til, for eksempel en sharepointside.  
 

8 Prosjektavslutning   
Skriv inn hvilke kriterier som må være på plass for at prosjektet kan aksepteres som fullført 

og avsluttet, samt hvilke krav som foreligger for at prosjektet formelt kan overleveres til 

prosjekteier og linjeorganisasjonen.   

Kriterier for avslutning av prosjektet kan for eksempel være når leveransene er fullført, en 

fast sluttdato eller eksterne faktorer som styrer prosjektavslutning.  

Krav til formell overlevering kan være godkjent sluttrapport/prosjektrapport, 

kompetanseoverføring eller lignende. 
 

9 Godkjenning av prosjekteier   
Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier <dd.mm.åååå>.  
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10 Vedlegg 

10.1 Prosjektets møteplan 

 

Dato Deltakere Tema (overordnet, tentativ) 

xx.x.xx Prosjekteier/ 
styringsgruppen 

Godkjenning av forslag til prosjektdirektiv 

xx.x.xx Prosjektgruppen Begynne på nåsituasjonsbeskrivelse 

   

   

   

 
 

 
 

 

 


