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Tilbakemelding på innspill fra Regionalt brukerutvalg i Helse Vest

Vi viser til Regionalt brukerutvalg (RBU) sitt innspill i Helse Vest-styremøte i sak 142—

2018 den 11.12.18, og deres skriftlige konkretisering samme dag.

I  utkast til sluttrapport for oppfølgingsarbeidet er følgende fra brukerrepresentanten

tatt inn: «Brukarrepresentanten har uttrykt bekymring for at det ikkje er stort nok
pasientgrunnlag i Helse Vest til å opparbeide og vedlikehalde kompetanse for

behandling av barn og unge med revmatisk sjukdom, og meiner at pasientgruppa bør

behandlast ved  OUS». Innvendingen  mottok sekretariatet i en mail fra

brukerrepresentanten i etterkant av det siste møtet. Sekretariatet inviterte da til en

dialog.

Her er tilbakemeldinger på RBU sitt innspill:

Det blir vist til et utsagn i den regionale planen for revmatologi med statusvurdering fra

2016/2017, der det blir stilt spørsmål ved om Helse Bergen kan ta imot pasienter fra

Helse Stavanger.  I  kapittelet med tilrådinger kom en imidlertid etter prosjektarbeidet

fram til dette: «Helse Bergen har barnerevmatolog, og kan ta imot pasientar frå regionen

og gi eit tverrfagleg tilbod». Det er beklagelig at enkeltutsagn i rapporten kan ha skapt

usikkerhet.

I  ROS analysen har en også vurdert at Helse Bergen har og vil få tilstrekkelig

kompetanse til å ta imot pasienter fra Helse Stavanger. Det er avklart at Helse Bergen
skal konkretisere dette i en egen plan. Helse Bergen har ved flere anledninger forsikret

at dette dreier seg om et begrenset volum, og at de er i stand til å håndtere dette.

Når det gjelder pasientvolum skiller ikke revmatologifeltet seg vesentlig fra mange av de
andre medisinske fagområdene i pediatrien. Skulle en følge vurderingen fra RBU i denne
saken, ville mange barn måtte sendes til en nasjonal tjeneste. Dette ville også signalisere
at tilbudet i Helse Bergen ikke er tilstrekkelig for dem som får hjelp der.
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Det er tidligere gjort en (nasjonal) vurdering om at barnerevmatologi ikke skal være en

nasjonal behandlingstjeneste. Den nasjonale behandlingstjenesten for

barnerevmakirurgi er under avvikling. Det finnes en kompetansetjeneste for

barnerevmatologi, men kompetansetjenester har ikke som oppgave  å  behandle

pasienter. Det er altså vurdert og anbefalt at barn med revmatiske sykdommer i

utgangspunktet skal behandles i egen region.

Helse Vest blir i innspillet bedt om å vurdere om kompetansen i regionen er tilstrekkelig

for  å  kunne utdanne nye pediatere med spesialkompetanse innen barnerevmatologi, og

å vurdere om tidshorisonten er realistisk. I ROS analysen er  dette  allerede vurdert og

fulgt opp i tiltaks- og framdriftsplanen, se vedlagt oppsummering for ROS-vurderingen

og tiltaksplanen.

RBU anbefaler Helse Vest å vurdere om kompetansen i regionen tilfredsstiller

retningslinjene for bruk av biologisk medisin til barn- og unge med revmatisk sykdom.

Vi forstår det som at det her vises til rutiner for å skrive ut H-resepter. Dette er ikke en

medisinskfaglig retningslinje, men Helse Vest og helseforetakene vil med disse rutinene

sikre at bruk av biologisk medisin for barn og voksne er i tråd med gjeldende føringer

for prioritering.

Arbeidet med risikovurdering (ROS) og plan for oppfølging har vært gjennomført på den

samme måten i de tre arbeidsgruppene. Det ble innhentet ekspertise på ROS-

Vurderinger, og vedkommende deltok i alle arbeidsgruppene sammen med sekretariatet.

Det var ulike gruppeledere i gruppene. Lederen for den aktuelle gruppen har etter hvert

tema spurt om noen har hatt noe å tilføye, og har avslutningsvis i hvert møte bedt om en

tilbakemelding på hvordan møtet har gått. Mellom møtene har det vært sendt ut

oppdaterte ROS—skjema, og det har vært bedt om innspill. Lederen av arbeidsgruppen

tok både de muntlige og skriftlige innspillene på alvor. Brukerrepresentanten har ikke

kommet med skriftlige innspill, eller tatt kontakt mellom møtene.

Brukerrepresentanten har hatt et stort personlig engasjement i saken. Hun har som

pårørende og i rollen som leder for pasientforeninger hatt flere uheldige hendelser i

Helse Stavanger å vise til.

Målet for implementeringen av den regionale planen og styrevedtaket, er blant annet å

styrke den helhetlige kompetansen på revmatologifeltet i Helse Stavanger. Et styrket

tilbud til voksne med leddplager vil også være positivt for revmatologitilbudet til barn

og unge. Når barn med revmatisk sykdom har behov for akutt hjelp, er målet at de skal

få et bedre tilbud enn i dag.

 

Herlof Nilssen

Administrerende direktør i Helse Vest RHF
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