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Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi

Bakgrunn
Det vises til styringsdokumentet til helseforetakene; 3.6 Lands- og flerregionale funksjoner,
regionfunksjoner og medisinske kompetansesentra i 2002.
Haukeland sykehus har i brev av 03.12.01 til Sosial- og helsedepartementet stilt spørsmål ved
økt nevrokirurgisk aktivitet ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Haukeland sykehus peker på
negative konsekvenser av en oppsplittelse av det nevrokirurgiske miljøet på Vestlandet. Det
pekes spesielt på at pasientvolum og diagnosebredde kan bli for liten for Nevrokirurgisk
avdeling ved Haukeland Sykehus, spesielt for spesialistutdanningen av nevrokirurger.
Helsedepartementet har i brev av 14.12.2001 sendt saken over til Helse Vest RHF som rette
vedkommende.
Helse Vest RHF har hatt møte med Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF hvor de
redegjorde hver for seg for relevante forhold ved det nevrokirurgiske tilbudet.

Kommentarer
Spesialisthelsetjenesten er på noen områder preget av tilfeldigheter når det gjelder valg av
tilbud som gis til befolkningen. Dette gjelder også dimensjonering av tilbudene og
funksjonsfordeling mellom virksomhetene. Det er behov for et systematisk arbeid med disse
spørsmål med sikte på likeverdige tilbud til alle i vår helseregion. Tilbudene må utvikles i et
brukerperspektiv basert på globalt beste kunnskap, med avklart dimensjonering og
oppgavedeling mellom helseforetakene. Dette er en sentral utfordring for
helseforetaksgruppen generelt og for Helse Vest RHF spesielt.
Nevrokirurgi er en regionfunksjon med en rekke høyspesialiserte funksjoner både innen
akuttbehandling og elektiv virksomhet. Internasjonalt er det relativt bred enighet om at det
kreves et befolkningsunderlag på ca. 1 mill. for å kunne drive en nevrokirurgisk enhet på en
optimal måte (nødvendig pasientunderlag for å kunne opprettholde kompetanse, drive
utdanning og forskning og ha en forsvarlig driftsøkonomi).

Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Sykehus har i en årrekke hatt kapasitetsproblemer og
har ikke kunnet gi et fullgodt tilbud til befolkningen i regionen. Samarbeidet med de øvrige
sykehus i regionen har heller ikke vært optimalt. Haukelans Sykehus har spesielt det siste året
tatt et krafttak for å bøte på disse forholdene.
Ved Sentralsjukehuset i Rogaland har det i mange år vært etablert en akuttservice innen
nevrokirurgi. Denne tjenesten vurderes å være av stor betydning for å kunne gi et helhetlig til
bud til pasienter med alvorlige skader.
Uenigheten med Haukeland Sykehus har oppstått når nevrokirurgene ved SIR, for å utnytte
kapasitet og opprettholde kompetanse har startet planlagt virksomhet innen noen felter av den
elektive nevrokirurgien.
Haukeland Sykehus og Sentralsjukehuset i Rogaland har ikke kommet frem til en omforent
oppgavedeling seg imellom.
Helse Stavanger HF har foreslått en forhandling ledet av Helse Vest RHF med sikte på en
omforent løsning. Dette tilrås prøvd innen rammen av de forutsetninger som fremgår av
forslag til vedtak. Det må likevel presiseres at det er Helse Vest RHF som med bindende
virkning fastsetter funksjonsfordelingen mellom egne helseforetak.

Forslag til vedtak:
1. Nevrokirurgi er en regionfunksjon som i Helseregion Vest skal være lokalisert til
Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus. Helse Bergen HF skal påse at
avdelingen har kapasitet og kompetanse til å gi et fullgodt og likeverdig tilbud til hele
befolkningen i vår helseregion.
2. Den akutte nevrokirugiske virksomhet ved Sentralsjukehuset i Rogaland videreføres av
Helse Stavanger HF.
3. Helse Vest RHF opptar drøftinger med de to helseforetakene med sikte på en konkret
samarbeidsavtale som definerer oppgavedeling og samarbeid inklusive
samarbeidsordninger for å sikre opprettholdelse av kompetanse ved enheten i Stavanger.
Oppnås ikke enighet, fastsettes oppgavedelingen av administrerende direktør i Helse Vest
RHF.

