
Rikshospitaler - Radiumhospitalet HF Direktørens stab

Helsefaglig direktør

Helse Sør RHF
Postboks 2825, Kjørbekk
3701 Skien

Deres ref:
Vår ref: 2007/3189
Dato: 11.05.07

f,.

Postadresse:
0027 0510

Besøksadresse:
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Sentralbord; 23 0700 00

Besøksadresse:
Radiumhospitalet
UllernchaussØn 70

Sentralbord: 22 93 40 00

Org.nr. NO 987 399 708 MVA

Kommentarer fra Nevroklinikken på rapport om epilepsi

Rapporten har vært forelagt fagmiljØet til høring, og de har følgende innspill:

"Det viktigste ved denne rapporten er at den dokumenterer et stort behov for et mer
likeverdig tilbud til personer med epilepsi uavhengig av bosted. Rapporten peker på et
betydelig sprik i tjenestetilbudet til pasienter med epilepsi både regionsvis og innenfor
spesielle områder.

Arbeidsgruppen foreslår 13 tiltak for å styrke tilgangen til helhetlige tjenester og som vi
finner nyttige og riktige.

Vurderingene fra spesielt pasientundersøkelsen må imidlertid, som SHdir også påpeker,
vurderes med forsiktighet idet grunnlagsmaterialet baserer seg på et meget snevert og
selektert pasientutvalg. Konklusjonene er imidlertid hovedsakelig i tråd med vår
erfaring med pasientgruppen gjennom mange år.

For Nevroklinikken, Rikshospitalet, er kommentarene og vurderingene av SSEs plass av
særlig interesse idet SSE nå er en del av vår klinikk. Nevroklinikken-RH deler ikke
utvalgets bekymringer når de finner det betenkelig at SSE er underlagt en klinikk i ett
Helseforetak. Dette er for øvrig den måte helsetjenestetilbudet for høyspesialisert
medisin nå er organisert på, idet det nå ikke lenger foreligger rene statlige institusjoner.

Vi undres også over hva som menes med at man ønsker igjen å samle voksen- ungdoms
og barneavdelingen ved SSE i en enhet som ikke styres av personer med fokus på
voksne. Vi vil understreke at barn utgjør en betydelig andel av det totale antall pasienter
ved Nevroklinikken, Rikshospitalet. Nevroklinikken er definitivt en klinikk som i
utgangspunktet rommer både voksne og barn.

Vi tror at organisering av SSE i en Nevroklinikk i en tid med Økende fokusering på
avansert medisin nettopp bidrar til å trekke epilepsien frem faglig og forskningsmessig.
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Epilepsi er en viktig del av nevrofagene og bør ikke stå igjen som en særomsorg utenom
det ordinære sykehustilbud.

Rikshospitalet har allerede en lang rekke landsfunksjoner. Det er ingen grunn til å tro at
det vil bli vanskeligere eller annerledes å administrere dette når det gjelder epilepsi. Det
er heller ingen grunn til å tro at dette eller andre landsfunksjoner skal ende som del av et
isolert regionalt helsetilbud for helse Sør-Øst slik utvalget frykter. Her deler vi ikke
utvalgets bekymring.

Vi stiller oss bak SHdirs 5 hovedkonklusjoner der også betydningen av å konsolidere
SSE som et nasjonalt epilepsisenter understrekes."

Hospitalets ledelse slutter seg til uttalelsen fra fagmiljøene.
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