
RBU sin kommentar til Helse Vest sin årlige melding 2017 

Gode resultater 
Helse Vest kan vise til gode resultater i 2017 blant annet når det gjelder 

trombolysebehandling, forekomst av infeksjoner, nedgang i bruk av bredspektret 

antibiotika og ikke minst - mindre bruk av tvang innen psykisk helse.  

Nye elektroniske verktøy, som Helse Vest har vært med på å utvikle, vil være gode 

redskaper for å skape bedre pasientbehandling og gi sikrere styringsdata for å nå 

regjeringens helsepolitiske mål om pasientens helsetjeneste 

Uønsket variasjon 
Utviklingen av gode og sammenlignbare indikatorer bør fortsette for å utjevne 

uønsket variasjon og kvalitetssikre likeverdige behandlingstilbud. Samtidig som det er 

viktig å måle ressursbruk opp mot måloppnåelse, bør det alltid vurderes om våre 

sykehus kan utføre sine oppgaver på en annen måte, om de behandler de rette 

pasientene eller om behandlingsmetodene bør endres. Det oppleves som positivt at 

Helse Vest har et godt system for gjennomføring av fagrevisjoner og at RBU blir 

trukket inn i dette arbeidet. 

Tvang 
Mindre bruk av tvang innen psykisk helse er også et positivt resultat som Helse Vest 

kan vise til i 2017. Men innsatsen på dette feltet bør fortsette med stor kraft også i 

inneværende år. Forskning på reduksjon av tvang innen psykisk helse burde få større 

prioritet også i vår region. Samtidig må en se og lære av hvordan enkelte 

institusjoner har klart å endre behandlingskulturen ved å skape større toleranse, 

utvide bruken av samtykke, pasientsamtaler etter bruk av tvangsmidler, bruke 

«mildere» tvangsmidler, aldri bruke to tvangsmidler samtidig, økt respekt for 

pasientens autonomi, utarbeide pasientens kriseplan og sørge for at vedtak om bruk 

av tvang blir fattet før behandlingen starter.  

Samvalg 
RBU er fornøyd med at man har satt i gang med å utvikle samvalgsverktøy for 

psykoselidelser. Vi ser dessuten at flere av helseforetakene våre arbeider med 

lignende kommunikasjonsverktøy innenfor ulike fagområder i forbindelse med rutiner 

for innleggelse. Gjennom prosjektet Vel hjem kan samvalgsverktøy med fordel også 

bli en del av oppfølgingen etter sykehusoppholdet. RBU ønsker å påpeke at det er 

viktig å jobbe helhetlig med implementering av samvalg, ved siden at å utvikle og ta i 

bruk konkrete verktøy er det essensielt å jobbe med kultur for å få innføring av reelt 

samvalg i praksis.   



Odda  
RBU er glad for at det er besluttet at Odda sjukehus fortsatt skal ha akuttfunksjon for 

å kunne håndtere alvorlig syke personer eller skadde pasienter (traumepasienter) og 

stabilisere dem for videre transport. Da er det viktig å satse på kompetansehevende 

tiltak og utvikle beredskapsplaner for team som trener på akutte situasjoner som 

krever livreddende behandling. Samtidig må det satses på å knytte til seg personell 

med nødvendig kompetanse som kan gå inn i fast vaktordning ved sykehuset.  

Korridorpasienter 
Helse Vest RHF har arbeidet iherdig gjennom hele 2017 for å få ned tallet på 

korridorpasienter. Resultatet av dette arbeidet er noe ulikt i de forskjellige HF-ene, og 

gjenspeiler samtidig behovet for utbygging og modernisering av bygningsmassen, 

som kan gjøre driften ved flere av våre sykehus mer effektiv. Prosjektet Vel hjem er 

et spennende prosjekt som kan gi bedre pasientopplevd utskrivning etter 

sykehusbehandling. En sjekkliste kan være et tiltak blant flere for å sikre at 

pårørende er informert og er blitt trukket inn i prosedyren for utskriving. En mer 

effektiv planlegging av utskrivningen kan motvirke at ferdigbehandlende pasienter blir 

sittende å vente mange timer på sine pasientrom. Pasientrom blir dermed ikke 

klargjort i tide, og mange pasienter som kommer fra operasjon/ intensiv blir liggende 

på korridorer alt for lenge.  

Ventetid og fristbrudd 
Helse Vest klarte i 2017 målkravet på ventetid, dette er RBU fornøyd med. Samtidig 

mener vi at samlet ventetid innen BUP på 41 dager er for høyt.  

Antall fristbrudd har steget fra 2016 til 2017 og ender på 2,7 %. RBU ser at dette tas 

alvorlig og at det følges tett opp og håper derfor på reduksjon snarlig i 2018.  

Utredning og oppfølging av barn som ser utsatt for seksuelle overgrep og vold. 
Helse Vest fikk i oppdrag i 2017 å bygge opp kompetanse og kapasitet i regionen for 

å møte barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og vold. RBU er svært glad for 

at dette ble satt på agendaen og at det er jobbet med styrke kompetanse både 

sentralt på de store sykehusene, Bergen og Stavanger, og med 

kompetansesatellitter i Førde og Fonna. At det er krevende å bygge opp tilstrekkelig 

kompetanse og nettverk gjenspeiler hvor viktig det er at det fokuseres og jobbes 

aktivt inn på dette feltet.  

Pakkeforløp for kreft 
Helse Vest kan vise til svært gode resultater inne pakkeforløp for kreft, både på 

målkravet for antall som inngår i et forløp og på antall som gjennomfører i henhold til 

standard i pakkeforløpet. Rosinen i pløsa anser RBU for å være koordinatoren.  



TSB 
Kostnadsvekst, nedgang i ventetid og økt poliklinisk aktivitet viser at det er satset på 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen. Helse Vest levere her på den 

gyldene regel. For å følge opp i 2018 tenker RBU at ytterligere samarbeid med 

kommune, erfarings konsulenter / likepersoner og koordinering av helhetlig gode 

forløp, som preget av recovery, er sentralt.  

Rehabilitering og habilitering 

RBU er veldig fornøyd med samarbeidet som er etablert med kommuner og private 

aktører rundt ambulerende tjenester innen rehabilitering og barn- og 

voksenhabilitering.   

Beredskap 
Beredskap omhandler flere felt og aktører innen helse og sikkerhet, viktige områder 

som har vert på agendaen i 2017 er beredskap innen IKT, akuttmedisin og 

smittevern. RBU er gald for at det satses på viktige fagområder innen beredskap og 

sikkerhet også inn i 2018. 

I denne forbindelse er det et veldig spennende og viktig arbeid som nå gjøres i 

forbindelse med NATO – øvelsen Trident Juncture. Dette arbeidet og samarbeidet på 

tvers av sektorer kommer til å styrke den regionale og nasjonale evnen til å håndtere 

større kriser, både med tanke på samarbeid på tvers, koordinering av innsats og 

akuttmedisinske evne.  

 

 

RBU mener det er svært positiv at Helse Vest har jobbet godt med og satset på 

kommunikasjon, bedring av organisering, pasientsikkerhet og felles 

systembygging i regionen. Dette er svært viktig grunnleggende arbeid for å 

bygge og løfte pasientens helsetjeneste, og gi en trygg og tilgjengelig 

helsetjeneste som har kvalitet i alle ledd.  

 

 

Linn Bæra, på vegner av RBU 

Bergen den18. februar 2018 
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