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NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 

FORETAK: Helse Stavanger HF 

DATO: 28. november 2019 

 

FRA: Administrerende direktør 

SAKSBEHANDLER: Anne Jorunn Ørke 

SAKEN GJELDER: Oppsummering av oppfølging av tiltak i forbindelse med 

nedleggelsen av sengepost 2 øst i avdeling for rehabilitering i Eigersund. 

 

 

ARKIVSAK: 2019/5230 

 

STYREMØTE: 18. desember 2019 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 8/2019 pkt.3 

 

Innledning 

I styremøte av 18. september 2019 ble det protokollert følgende under ADs. orientering: 

Styret ønsker en oppsummering av oppfølging av tiltakene som Helse Stavanger har 
hatt ansvar for å gjennomføre i sammenheng med nedleggelsen av sengepost 2 øst i 
avdeling for rehabilitering i Eigersund. 

 

Bakgrunn 

I styremøte 9. mai 2018 ble det fattet følgende vedtak: 

 
1. Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til avvikling av sengepost 2Øst i 
Eigersund fra 1. januar 2019. Beslutningen er basert på grundige faglige vurderinger og 
nødvendig prioritering.  
2. Styret beslutter at de frigjorte midlene skal benyttes til å sikre at Helse Stavanger HF 
oppfyller nasjonale og regionale krav til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, så som 
tilstrekkelige ambulante tjenester, omlegging av tilbudet til KOLS-pasienter, ressurser til 
rehabilitering i akuttfase som beskrevet i saken – samt gi en innsparing på 12 millioner 
kroner årlig.  
3. Alle fast ansatte ved 2Øst beholder arbeidsforholdet i Helse Stavanger HF, og arbeids- 
giver vil følge opp og tilrettelegge best mulig for hver enkelt. Omstillingsprogrammet i 
Helse Stavanger vil gjelde, og det vil bli utarbeidet en særavtale knyttet til reisetid i en 
overgangsperiode.  
4. Det legges vekt på å beholde kompetanse i Eigersund, blant annet gjennom 
opprettelse av en lungepoliklinikk som en del av det totale polikliniske tilbudet til Helse 
Stavanger i Dalaneområdet.  
5. Det etableres umiddelbart et prosjekt for gjennomføring av driftsendringene.  
6. Helse Stavanger HF legger til rette for at sengepost 2Øst drives ut 2018, forutsatt at 
personalsituasjonen er tilstrekkelig og forsvarlig. 
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Statusrapport - etablering av lungeklinikk 
Som oppfølging til styrevedtak er det etablert lungepoliklinikk. Det har i perioden fra 
oppstart 7.2.2019 til 30.09.2019 vært planlagt 572 konsultasjoner på lungepoli- 
klinikken. Av disse har 16 ikke møtt, altså er det gjennomført 556 konsultasjoner. Av 
disse er 53 utført av sykepleier og 503 legekonsultasjoner.  
 
Videre har det i samarbeid med kommunene etablert et KOLS-forløp der arbeidet med 
dette sluttføres i løpet av våren 2020.  
 
Aktivitet på kardiologisk poliklinikk, infusjonspoliklinikk, klinisk kjemisk og radiologi 
fortsetter uendret.  
 

 

Statusrapport - driftsendringer innen rehabilitering jfr. delprosjekt 2 

 

 Mobilt rehabiliteringsteam (MRT) 
Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er fast medlem i traumekomiteen. 
Det er på plass tilsynsordning, i tillegg er det opprettet tettere og bedre kommunikasjon 
mellom legespesialist- og terapitjenesten på Våland med fokus på tidlig melding, 
samhandling rundt pasientforløpet, tidlig rehabilitering på Våland samt redusert 
ventetid på overflytting til AFMR Lassa. Tilsynsforespørsel til MRT er etablert som en del 
av sjekklisten for tertiærundersøkelsen. Henvisningsrutiner er etablert i DIPS. Antall 
traumepasienter innlagt fra mars 2019: 16 av totalt 142. Det er fortsatt et underforbruk 
av tilsynsforespørsler til MRT. Det bør etableres en mer robust tilsynsordning fra 
fysikalsk- og rehabiliteringsmedisiner. Det er behov for nærmere kartlegging av reell 
volum av traumepasienter som trenger spesialisert rehabilitering. Det vil fortsatt være 
fokus på tidlig tilsynsforespørsel, bedre seleksjon og redusert ventetid på overflytting til 
rehabiliteringsavdelingen Lassa.  
 

 Økning av sengekapasitet 
Den 15. sengen ble etablert og tatt i bruk noen uker forsinket fra opprinnelig plan som 
var medio februar 2019 grunnet ubesatte stillinger. Den ekstra sengeplassen har vært i 
full drift siden medio mars (utenom nedbemanning av senger i sommerferien juni - 
august). 

 
 

 Opprettelse av dagtilbud 
Dagtilbud er etablert med kapasitet til opptil 4 pasienter i behandling samtidig. Volumet 
her har vært noe varierende grunnet en del forutsetninger som må være på plass for å 
dra fordeler av et slikt dagtilbud som bl.a. bo i en rimelig geografisk avstand, selvstendig 
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kunne følge avtaler/timeplan og ADL. Antall dagpasienter t.o.m. september 2019: 297 
konsultasjoner derav 23 pasienter.  
 

 Gruppetilbud innen nevrologisk senfase rehabilitering 
Intensiv språktreningsgruppe (CIST) er vel etablert, og det er avviklet 6 grupper i 2019. 
Intensiv håndtreningsgruppe (CIMT) er etablert, og det er avviklet 2 grupper i 2019. 
Oppstart av tidlig fase kognitiv rehabilitering er utsatt til uke 44/2019. Forsinkelsen 
skyldes at inklusjon av pasienter har tatt lenger tid enn antatt. 
 

 Ambulant virksomhet 
Pilotprosjekt for ambulante tjenester og tidlig støttet utskriving er lagt til perioden 
01.08.19-01.02.21. Forsinket oppstart grunnet lang behandlingstid hos personvern- 
ombudet. Fortsatt jobbes det med å få på plass tilgang til sikker server og PVO intern ID 
og Elementsnummer. Antall ambulante besøk t.o.m. september 2019: 75. Antall video- 
konsultasjoner: 4. 
 


