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Vi ser positivt på muligheten til å få ta del i denne viktige prosessen og har i det
følgende en del vurderinger for viktige områder for Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus AS og Rehabilitering Vest AS.

Vi mener det ville være verdifullt om planen også sier noe generelt om private ideelle
som medspillere/medarbeidere i det samlede Helse Vest RHF sitt "sørge-for-ansvar".
Det vises i den anledning til i Helse Vest sitt styremøte i Bergen 3. februar d.å., hvor
det var positive signaler til en utviklingsdialog mellom private ideelle og Helse Vest
RHF både fra administrerende direktør og fra styreleder. I den anledning fikk styre
utdelt Helse- og omsorgspolitisk plattform — hoveddokument, som er utarbeidet av
HSH i samarbeid med private ideelle sykehus og institusjoner. Vi ser frem til å starte
denne dialogen til høsten og mener at private ideelle sitt bidrag i det samlede tilbud
bør omtales i det reviderte plandokumentet.

Det er også viktig for oss som har startet Rehabilitering Vest AS for å delta i
utbyggingen av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i vår helseregion, at
rehabilitering som fagfelt vies tilstrekkelig oppmerksomhet i plandokumentet.

Omsorgen for pasienter med inflammatorisk revmatiske sykdommer har siste 10 år
gjennomgått store endringer. Mens man tidligere hadde begrensede muligheter for å
oppnå sykdomskontroll, kan man snart muligens helbrede. Både diagnostikk og
behandling er blitt mer presis, men også mer forpliktende og mer resurskrevende.

HSR AS har med et nedslagsfelt på nærmere 500.000, kun fem spesialister innenfor
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revmatologi og samtidig utdanningsansvar med fem LIS-kandidater. I fremtiden vil
det være ønskelig å kunne tilby nyutdannede revmatologer med tilhørighet til
Haugesund , fast jobb ved å omgjøre to LIS-stillinger til overlege stillinger. På den
måten økes kompetansen og kapasiteten i avdelingen. Rekruttering til faget forblir
sentralt. Opplæring i ultralyd diagnostikk står sentralt.

Revmatologien favner bredt med ansvar for store pasientgrupper, både ikke-
inflammatoriske som degenerative ledd-lidelser og osteoporose, inflammatoriske
leddlidelser med mulighet for tidlige diagnostikk og intervensjon og komplekse
bindevevs sykdommer med grensesnitt mot andre spesialiteter og intensiv medisin.
Fremtidige utfordringer blir ivaretagelse av disse på en kvalitetsmessig god måte
innenfor begrensede resurser. Dette vil kreve økt samhandling og økt kompetanse
hos PHT.
Opplæring av pasienter og pårørende er et fremtidig viktig satsningsområdet. Dette
er sentralt både fordi pasienter i stadig større grad selvmedisinerer seg med potente
medikamenter med farlige bivirkninger.
Det vil være viktig og fortsatt kunne tilby/bevare spesialisert rehabilitering for
pasienter med komplekse og store funksjonstap som ikke kan gjøre seg nytte av
rehabiliteringstilbud på et lavere omsorgsnivå.

I fremtiden vil vi få en økt poliklinisering av faget hvor en større del av omsorgen vil
skje på dagavdeling og i poliklinikk på bekostning av senger. Det vil være en
utfordring å ivareta tverrfaglighet og opplæring i ny struktur og nytt rehabilitert bygg.
Spesialisthelsetjenesten er kompetansebedrifter. En av fremtidens store utfordringer
vil være å opprettholde kompetanse, drive kvalitetsarbeide og forskning med stor
krav til produksjon innenfor begrensede resurser.
Bortfall av invitasjoner fra LMI vil representere økonomiske utfordringer.
Det vil bli enda viktigere å knyttes tett opp til revmatologiske miljøer regionalt og
nasjonalt for faglig samarbeide, forskning, utvikling av kvalitetsregister og
undervisning.

Ca 30 % av pasienter med alvorlig og invalidiserende giktsykdom responderer ikke
på moderne biologisk behandling, og vil derfor kunne ha behov for revmakirurgisk
inngrep. For HSR vil det derfor være viktig, som et av få revmakirurgiske miljøer i
combined unit i Norge, å ivareta og videreutvikle mange års erfaring og
spisskompetanse innen denne kirurgiske disiplinen.

Hud oliklinikken HSR AS — Helse 2020

Hudpoliklinikken i Haugesund har vært og er det eneste reelle dermatologiske
tilbudet i Helse Fonna området siden mange år. Da Revmatismesykehuset ansatte
flere leger og økte tilbudet for hudpasientene i 2009 med mer avansert diagnostikk
og behandling, har etterspørselen etter dette tjenestetilbudet blant fastlegene hatt en
sterk økning. Dette er en klar vinn - vinn situasjon for alle involverte, men mest
profiterer våre alvorlig syke pasienter med hudkreft og kroniske lidelser som
psoriasis, atopisk eksem og allergier på dette. Disse slipper nå lange reiseveier til
Stavanger eller Bergen og er ikke lenger nøtt å sitte igjen med sykdommen sin uten
adekvat hjelp. Morbiditeten med hensyn til hudlidelser og også mortaliteten ved
hudkreft som fremfor alt malignt melanom er svært høy på Vestlandet særlig bland
unge pasienter.
Hudpoliklinikken behandler omtrent 9000 hudpasienter per år og tross dette øker
helsekøene stadig. Antall henvisninger har mer en tredoblet de siste 2 årene og
trenden er stigende. Dette viser hvor lenge hudsykdommer og hudsyke pasienter har
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vært for lavt prioritert når det gjelder planlegging og fordeling av ressurser.
Hudpoliklinikken vil påpeke behovet for denne pasientgruppen.
Samhandlingsreformen satser på økning av ressurser til primærhelsetjenesten og
reduserte eller stagnerende ressurser for spesialisthelsetjenesten. Særlig innen
fagområdet hud vil en slik utvikling vært problematisk: Det dermatologiske
kunnskapsnivået i primærhelsetjenesten er, i motsetning til andre fagområder som
for eksempel indremedisin, gynekologi eller pediatri, svært lav og dårlig utviklet.
Forbedring av samarbeide med primærhelsetjenesten er en viktig og prioritert del av
hudpoliklinikkens virksomhet. Akkurat på grunn av dette satser vi på å forbedre
tilbudet til primærhelsetjenesten som viser sterkt og stigende behov for bistanden
vår. Den viktigste utfordringen er dog å skape et varig og velfungerende helsetilbud
til våre hudpasienter i mange år fremover. Vi satser på utdanning av unge leger fra
Vestlandet ettersom rekrutteringen av hudleger til Haugesund i alle år har vært
vanskelig. Vi har styrket denne satsingen i år ved at vi har fått godkjent klinikken som
gruppe I kjeneste med 2 år videreutdanning for LIS-leger i hudfaget.
Uten satsning på utdanning og varighet i drift er ett godt tilbud nemlig en skjør ting og
uten verdi.

Med disse mål i sikte er strategien vår klart fremtidsrettet og vi tar nøye hensyn til
behovene som blir tydeligst i ett tett samarbeid med henvisende leger i
primærhelsetjenesten.

Vi ser frem til at disse områdene blir viet oppmerksomhet i det nye plandokumentet.

Med vennlig hilsen
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS og Rehabilitering Vest AS

an Birçé Medhaug
irektøk
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