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Oversendelse av rapport etter tilsyn med Helse Stavanger HF - legemiddelassistert
rehabilitering - LAR - 2013

Vi viser til deres brev av 10.01.2014.

Helse StavangerHF har med bakgrunn i Fylkesmannensrapport hatt en gmndig gjennomgangav de
forhold som framkomi tilsynsrapporten.Det er igangsatten rekke kortsiktigeog langsiktigefiltakfor
å lukkeavviket.Tiltakeneer både av fagligart, organisatoriskledelsesmessigeog relatert til
psykososialeforhold.

Det er igangsatten omfattende omstillingsprosessfor LAR Helse StavangerHF for å ivareta faglig
forsvarlighetog utviklegode arbeidsprosesser,redusere sykefraværog sikregod og stabil
rekruttering.Helse StavangerHF mener alledisse forhold henger sammen.

Styreti helseforetaketbehandlet sakeni møte 30.01.2014.Sak 11/14 0 Tilsynsrapportom LAR,
samt tiltaksplan.

Følgendevedtak ble fattet:

«Styrettarredegjorelsentil orienteringogberomå bliorientedomdetvidereforbedringsarbeideti LAR»

Tiltaksplanener i løpet av februar blitt løpende oppdatert. Det er god dialogmed samarbeidende
kommuner og besluttet plan for møter for hele året med Sandnesog Stavangerkommune.
Helseforetaketvil i videreutviklingav LAR ha et tett samarbeidmed kommunene,
pasientorganisasjoneneog andre samarbeidspartnere.Styretog ledelseni helseforetaketvil løpende
bli orientert om utviklingeni LAR.
Divisjonsledelsenvil rapportere på måloppnåelsenav filtaksplanenmed fokus å avdekkeeventuelle
avvikså raskt som mulig.

Vedlagt følgeren utarbeidet og spesifiserttiltaksplani forhold til allede punktene som danner
grunnlaget for avviketsom er gitt. Planen konkretisererhvilketiltak som iverksettes for å rette opp
forholdene, hvem som har ansvar for gjennomføringog tidsfastsettelsenår endringene skalvære
gjennomført.
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Kvalitetsrådet ved Psykiatrisk divisjon hadde den 18.02.14 møte med gjennomgang av LAR enheten
og tilsyn av journaler. Kvalitetsrådets tilsyn viser at mange av de tdtakene som er igangsatt har
allerede begynt å vise effekt, fortsatt vil flere av tdtakene trenge noe tid før de gir full effekt.
Planen bygger videre på at alle tiltak skal være i gang ved inngangen av mars 2014.

Arbeidet med planen for å lukke avviket har hatt god framdrift. Det har vært en tett og positiv dialog
med ledelsen og de ansatte i LAR, vernetjenesten og de ansattes organisasjoner i arbeidet med
planen.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon ber vi om å bli kontaktet.

Med vennlig hilsen
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