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NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 

FORETAK: Helse Stavanger HF 

DATO: 31.01.18 

 

FRA: Administrerende direktør 

SAKSBEHANDLER:  

SAKEN GJELDER: Status konsekvensutredning spesialisert rehabilitering, herunder Interpellasjon i 

Fylkestinget vedrørende Helse Stavangers rehabiliteringsavdeling i Eigersund 

 

ARKIVSAK:  

 

STYREMØTE: 21.02.2018 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2018 pkt. 6 

 

 

Fylkestinget behandlet  12.12.17  interpellasjon frå representant Inghild Vanglo (Ap) 

vedrørende Helse Stavangers rehabiliteringsavdeling i Eigersund.  

 

Interpellasjon og svar fra fylkeordføreren legges fram for styret som orientering.  
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Fylkestinget 12.-13. desember 2017   
 
 
 
FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON OM HELSE  
STAVANGERS REHABILITERINGSAVDELING I EGERSUND 
 

 
Representanten Inghild Vanglo (AP) har stilt følgende spørsmål i interpellasjon: 
 
Vil fylkesordføreren jobbe for å beholde rehabiliteringsavdelingen i Egersund? Vil 
fylkesordføreren jobbe for at vi beholder dypt nødvendige kompetansearbeidsplasser 
Egersund og at Seksjon rehabilitering også i fremtiden kan være en pådriver for 
kompetanse, utdannelse og kvalitetsutvikling på sitt felt med den betydning det har 
for pasienter og pårørende, kommunehelsetjenesten, skole og utdannelsessystem?  
 
 
Svar: 
For 15 år siden var spesialisthelsetjenesten en del av fylkeskommunens 
ansvarsområde. Sykehusenes virksomhet ble ivrig diskutert og behandlet i våre 
politiske fora. 
 
Siden har Stortinget vedtatt at spesialisthelsetjenesten skal styres av statlige 
regionale og lokale helseforetak. Styret i Helse Vest oppnevnes av Helse- og 
omsorgsdepartementet, og styret i de lokale helseforetakene (Helse Fonna og Helse 
Stavanger) oppnevnes av styret i Helse Vest. 
 
Fylkeskommunene er høringsinstans på planer og strategier på nasjonalt nivå, men 
har i liten grad benyttet seg av denne muligheten de siste årene.   
 
Kontakten med vår egen spesialisthelsetjeneste ivaretas av årlige kontaktmøter 
mellom fylkesutvalget og styret i Helse Vest. I tillegg inviteres det jevnlig til 
dialogmøter mellom Helse Stavanger, fylkeskommunen og kommunene i 
ansvarsområdet til SUS for å informere om framdrift og status for bygging av nytt 
sykehus.  
 
Foranledningen til interpellasjonen er et notat til styret i Helse Stavanger, der 
direktøren orienterer om sin beslutning om at det skal gjennomføres en konsekvens-
utredning for rehabilitering i Helse Stavanger HF.   
 
Målet med prosjektet er å «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 
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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 eventuell avvikling.» 
 
Det er en uttrykt nasjonal vilje at spesialisthelsetjenesten ikke skal være et regionalt 
politikkområde. Som fylkesordfører må jeg selvsagt forholde meg til dette.  Så er 
spørsmålet om fylkeskommunen likevel skal uttale seg i helsepolitiske spørsmål.  
 
Sengeposten i Egersund (Seksjon rehabilitering Eigersund) er en seksjon underlagt 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, som igjen er underlagt Avdeling for 
rehabilitering. Denne avdelingen er en del av Klinikk for hode, hals og rehabilitering. 
 
Fylkesordføreren vil også understreke betydningen som avdelingen har som nasjonal 
bidragsyter innen rehabilitering som igjen muliggjør tilrettelegging for hospitanter, 
sykepleiestudenter, videreutdanninger og medisinerstudenter. Jeg støtter 
representanten Vanglo i at sengeposten i Egersund har stor betydning også når det 
gjelder å legge til rette for praksisplasser og læreplasser innenfor helsefag, i tillegg til 
å være en viktig kompetansearbeidsplass for hele Dalane. 
 
Jeg mener at vi skal gi uttrykk for en bekymring knyttet til en mulig nedleggelse av 
avdelingen i Eigersund.  Selv om vi ikke har direkte ansvar for tilbudet, så mener jeg 
at vi som fylkespolitikere må kunne peke på hvilke utfordringer og konsekvenser det 
kan få for rogalendingene dersom tilbudet legges ned.   
 
Dette må vi i tilfelle adressere til det statlige foretaket som igjen er underlagt de 
rammebetingelsene som Stortinget setter.  Fylkesordføreren er kjent med at det i 
Helse Stavanger er iverksatt en rekke tiltak og utredninger med sikte på å forbedre 
en krevende økonomisk situasjon og der alle klinikkene har fått betydelige 
omstillingskrav.  Dette synes å være en konsekvens av krav til egenfinansiering av 
det nye sykehuset. 
 
Avslutningsvis bør det nevnes at Eigersund er en omstillingskommune der det å 
kunne legge til rette for flere arbeidsplasser er av stor betydning. Samtidig må de 
eksisterende beholdes. Med 38 ansatte direkte tilknyttet sengeposten er dette en 
arbeidsplass og et miljø som er av stor betydning for Dalane-regionen i tillegg til å 
være et sentralt tilbud innen rehabilitering for Helse Stavanger sitt ansvarsområde.   
  
 
 

Solveig Ege Tengesdal 
fylkesordfører 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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