HØRINGSUTTALELSE PROSJEKT STORD SJUKEHUS

Det regionale brukerutvalget i Helse Vest ønsker med dette å avgi en
høringsuttalelse i forbindelse med prosjektrapporten som ble lagt frem i
juni 2016 om fremtidig organisering av pasienttilbudet ved Stord
sjukehus.
For pasientene i opptaksområdet til Stord sjukehus er det avgjørende at
kirurgitilbudet opprettholdes minst på dagens nivå, både for å sikre
fødetilbudet i området, og for at befolkningen kan føle trygghet for å
komme tidsnok til sykehus når ulykker og kriser oppstår. Stord sjukehus
hører til et distrikt hvor vanskelig topografi, kommunikasjoner og
værforhold kan forsinke syketransporten vesentlig. Et fullverdig sykehus
med nødvendige akuttfunksjoner er derfor viktig for å opprettholde den
nåværende bosetningsstrukturen, samtidig som pasientene sikres et
helhetlig pasientforløp og kan motta sammenhengende helsetjenester i
kommunen der de bor.
Brukerutvalget slutter seg til prosjektrapportens forslag om å flytte mer
av den elektive kirurgien til Stord og mener at et større volum av de mest
vanlige kirurgiske inngrepene både kan øke kompetansen hos
helsepersonellet og øke pasientsikkerheten ved sykehuset.
Rapporten nevner at en ny funksjonsdeling i Helse Fonna vil kreve en
omfattende kulturendring for å kunne utnytte ressursene i størst mulig
grad og forsvare en faglig utvikling ved Stord sjukehus. Brukerutvalget
slutter seg derfor til prosjektets forslag om felles kompetansehevingstiltak
og muligheter for hospitering i helseforetakets ulike sykehusavdelinger.
Organiseringen av spesialisthelsetjenesten er i stadig endring etter som
nye behandlingsmetoder innarbeides og gjøres kjent for pasientene og
allmennheten. Mange av tilstandene som tidligere krevde
sykehusinnleggelse, gjøres i dag poliklinisk eller som dagbehandling.
Derfor må spesialisthelsetjenesten alltid være i stand til å endre
virksomheten sin i tråd med nye behov og endrede forutsetninger for
sykehusdriften. Om Helse Fonna vil lykkes med å utvikle Stord sjukehus i
tråd med intensjonene, avhenger i stor grad av at alle gode krefter
trekker i samme retning. Spesielt viktig vil det være at fastlegene i
Sunnhordaland og Haugalandsregionen følger oppfordringen om å henvise
sine pasienter til sykehusbehandling innen Helse Fonna sitt
foretaksområde.
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