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Oppsummering 
 

 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
april 2015 var 71 dager, fordelt på 54 dager for prioriterte og 93 dager for ventende uten 
prioritet. Dette er en liten økning siden mars. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i april 2015 var 73 dager, 
fordelt på 68 dager for prioriterte og 84 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er økning 
siden mars. 
 
Fristbrudd har ligget på et relativt stabilt høyt nivå siden juli 2014, men det har vært en nedgang 
i antall fristbrudd i februar, mars og april.  Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter 
finner vi ved DPS-ene og innenfor Somatikk på Lungeseksjon og Geriatrisk seksjon. 
 
Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 3,7 % i april. Både for 
Kirurgisk og Medisinsk divisjon har vi en nedgang. For Psykiatri er andelen 0,85 % 
korridorpasienter i april. Til sammen er andel korridorpasienter på 2,8 %.  
 
Antall langtidsventende er på et betydelig lavere nivå enn tidligere år, men for medisinsk divisjon 
har vi hatt en jevn økning det siste året og Medisinsk er nå den divisjonen med flest 
langtidsventende. 
 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk er i april 70 %, dette er opp 3 % fra mars.  
Innenfor Psykiatri er nivået omtrent det samme som i mars når en ser på alle avdelinger.  
  
Aktiviteten er også i april over budsjett, spesielt for poliklinikk og dagbehandling innenfor 
somatikk, men også for poliklinikk i VOP og BUP. 
 
April viser et positivt resultat på 3,0 mill. kr, som gir et negativt budsjettavvik på 3,7 mill. kr. 
Resultat hittil er negativt med 7,4 mill. kr, og gir et negativt budsjettavvik på 34,1 mill. kr.  
 



3 
 

Aktiviteten er høyere enn plan og gir positive avvik på inntektene. Det er avvik på 
lønnskostnader som må ses i sammenheng med aktiviteten og påskeferien. Avvik på 
gjestepasienter og pasienttransport drar også resultatet i negativ retning. 
 
Helse Stavanger HF er inne i en omfattende omstillingsprosess. En stor del av tiltakene hadde 
oppstart i siste halvdel av april og viser god effekt på antall korridorpasienter og liggetid. Den 
økonomiske effekten av tiltakene er vanskelig å skille fra resultatet av påskeferien som har 
bidratt til å dra resultatet i negativ retning. 
 
Administrerende direktør vurderer det slik at summen av de ulike tiltakene vil være bærekraftige 
og innebærer langsiktige endringer som skal sikre at helseforetaket yter kvalitativt gode 
helsetjenester innenfor gjeldende rammer.  
 
Det vil trolig være nødvendig med ytterligere tiltak i løpet av 2015 for å sikre et resultat opp mot 
budsjett, og det arbeides med å identifisere og iverksette flere omstillingstiltak. 
 

1. Aktivitetsutvikling 

Aktivitetsutvikling hele foretaket: 
 

 
 
Aktivitet fordelt per fagområdet: 
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Somatikk 
Det har vært høy aktivitet i perioden, spesielt for dag og poliklinikk. Målt mot hittil i fjor er det 
også innen dag og polikliniske konsultasjoner at veksten har vært stor. 
 
Både MOBA og Radiologisk avdeling har også hatt høy aktivitet, både mot plan og fjoråret.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
Polikliniske konsultasjoner har økt i april og er høyere enn plan. Hittil er aktiviteten fremdeles 
noe lavere enn plan. Målt mot i fjor viser aktiviteten en vekst. Aktiviteten for døgnopphold i april 
og hittil ligger rett under plan. Årsaken til nedgangen i døgnopphold målt mot 2014 er to 
sengeposter som er omgjort til poliklinikker. Dette er en planlagt vridning fra døgn til mer 
poliklinisk behandling. 
 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) 
Antall døgnbehandling og poliklinikk ligger rett over plan i perioden. Målt mot fjor året viser 
begge en vekst.  Hittil er polikliniske konsultasjoner fremdeles lavere enn planlagt.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
TSB er om lag lik plan for døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner. Målt mot i fjor viser 
begge en vekst.  
 
  

Realisert Budsjett

Avvik i 
antall mot 
budsjett

Avvik i %  
mot budsjett

Resultat 
hittil i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik i 
antall mot 
budsjett

Avvik i %  
mot 

budsjett
Resultat 
hittil i fjor

Endring 
fra i fjor

Endring fra 
i fjor  %

Somatikk
Døgnopphold 4 084 3 973 111 2,8 % 17 106 16 531 575 3,5 % 16 877 229 1,4 %
Dagopphold 1 928 1 773 155 8,7 % 8 014 7 135 879 12,3 % 7 175 839 11,7 %
Polikliniske konsultasjoner 24 624 22 168 2 456 11,1 % 101 791 93 590 8 201 8,8 % 96 250 5 541 5,8 %
Sum DRG-poeng 6 518 6 248 270 4,3 % 26 809 25 734 1 075 4,2 % 25 365 1 444 5,7 %
BUP
Døgnopphold 15 20 -5 -25,0 % 74 98 -24 -24,5 % 94 -20 -21,3 %
Polikliniske konsultasjoner 4 123 3 806 317 8,3 % 16 692 17 279 -587 -3,4 % 15 749 943 6,0 %
Sum liggedøgn 367 403 -36 -8,9 % 1 618 1 611 7 0,4 % 2 230 -612 -27,4 %
VOP
Døgnopphold 244 238 6 2,5 % 979 972 7 0,7 % 947 32 3,4 %
Polikliniske konsultasjoner 6 673 6 209 464 7,5 % 26 956 27 536 -580 -2,1 % 24 910 2 046 8,2 %
Sum liggedøgn 6 772 7 143 -371 -5,2 % 26 997 28 783 -1 786 -6,2 % 29 317 -2 320 -7,9 %
TSB 0 0
Døgnopphold 3 5 -2 -40,0 % 14 14 0 0,0 % 13 1 7,7 %
Polikliniske konsultasjoner 1 722 1 737 -15 -0,9 % 7 768 7 662 106 1,4 % 7 284 484 6,6 %
Sum liggedøgn 853 823 30 3,6 % 3 354 3 288 66 2,0 % 2 890 464 16,1 %

April Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor
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2. Ventetidsutvikling 

2.1  Samlet ventetid, alle fagområder 

Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for 
behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP 
og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager.  
 
Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.   
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder

 
 

De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp 
ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for 
pasienter som har kommet til behandling. Over de tre siste årene har ventetidene vist en 
nedadgående trend, men med en utflating siste år. 
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Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF – alle fagområder

 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
april 2015 var 71 dager, fordelt på 54 dager for prioriterte og 93 dager for ventende uten 
prioritet. Dette er en liten økning siden mars. 
 
Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF – alle fagområder

 
 

Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i april 2015 var 73 dager, 
fordelt på 68 dager for prioriterte og 84 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er økning 
siden mars. 
 

2.2 Somatikk 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 71 
dager ved utgangen av april. Dette er økning på tre dager siden utgangen av mars. For pasienter 
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med prioritet var ventetiden ved utgangen av april 54 dager, og for pasienter uten prioritet 92 
dager.  
I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – somatikk

 
 
 

Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet 
somatisk behandling i april 2015 var den 73 dager mot 65 dager i mars.  For pasienter med 
prioritet var ventetiden 69 dager i mars (2772 pasienter), og for pasienter uten prioritet 82 dager 
(1 430 pasienter).   
Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak – somatikk (alle 
prioriteter) 
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2.3 Psykisk helsevern for barn og unge   

Samlet gjennomsnitt ventetid innen BUP var 34 dager ved utgangen av april 2015.  Så å si alle 
med prioritet.  Dette er omtrent samme nivå som ved utgangen av mars. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – BUP 

 
 
For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i april 2015, var ventetiden 
på 61 dager i gjennomsnitt. I mars var den 55 dager. Så å si alle pasienter hadde rett til 
prioritert helsehjelp. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – BUP 

 
 
 



9 
 

2.4 Psykisk helsevern for voksne  

Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern 
for voksne var 83 dager ved utgangen av april, dette er en økning på ti dager siden utgangen av 
mars. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av april 59 dager og 110 dager for 
de uten prioritet.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – PH voksne 

 
 
 

For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i april var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 72 dager, dette er en økning på 12 dager siden mars.  Prioriterte pasienter i mars hadde 
en gjennomsnittlig ventetid på 61 dager (128 pasienter), mens ventetiden for pasienter uten 
prioritet var 113 dager (36 pasienter). 
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Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – PH voksne

 

2.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 25 dager 
ved utgangen av april, dette er en liten økning fra mars. Det totale antall ventende ved utgangen 
av april var 35 personer, 32 av dem med prioritet. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – TSB 

 
 

For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i april var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 36 dager, mens det i mars var 28 dager.  I april var det kun 18 av 20 som hadde rett til 
prioritert helsehjelp. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – TSB 
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3 Fristbrudd og langtidsventende 

3.1 Fristbrudd 

Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme.  
 

Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF 

 
 

Fristbrudd har ligget på et relativt stabilt høyt nivå siden juli 2014, men det har vært en nedgang 
i antall fristbrudd i februar, mars og april.  Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter 
finner vi ved DPS-ene og innenfor Somatikk på Lungeseksjon, Geriatrisk seksjon. 
 
Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres 
ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd.  
Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra 
ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. 
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I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå 
fristbrudd. Timeplanleggingsprofil og risiko for kommende fristbrudd undersøker for 
enkeltavdelinger. 
 

Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak 

 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert 
tiltak for å redusere fristbrudd. Det er fortsatt behov for noe ekstraordinært organisert aktivitet 
innen fagområdene nevnt over med flest fristbrudd.  
 

 
 

3.2 Langtidsventende 

Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av 
denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, og har ved utgangen av 
april 70 pasienter som har ventet mer enn ett år. 
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Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak

 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det nå er flest 
langtidsventende ved medisinsk divisjon. 
 
Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter.  
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3.3 Korridorpasienter og epikrisetid 

Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene 
hentes ut fra DIPS hver dag kl. 07.00. 
 
Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon 
  aug.14 sep.14 okt. 14 nov.14 des. 14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 

Kirurgisk div. 259 265 288 247 136 256 232 273 187 
Kvinne-barn div 13 16 13 19 31 19 16 29 30 
Medisinsk div 477 446 606 430 589 674 636 702 431 

Psykiatrisk div 8 57 25 85 12 19 31 55 68 
 
Figurene under viser utviklingen i bruk av korridorplasser per måned innenfor psykisk helsevern 
og somatikk i prosent av antall liggedøgn (nasjonal indikator). 
 
 

Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon 

 
Fra og med oktober 2013 er postenes manuelle korridortall lagt til grunn for prosentandelen.  
Fra og med februar 2014 gjelder dette kun for medisinsk divisjon. 
 
Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn 
oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, 
og kan ta opp til 2-3 uker.  
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Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern

 
 
 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er i april 70 % mens den i mars var 67 % for somatikk og 
psykiatri samlet.  
 
Den nasjonale indikatoren innenfor Psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien 
for denne er i april på 66 %, dette er en økning fra mars nivået som var 57 %. 
 

Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 

 
 

4 Helsefaglige tiltak 

Aktiviteten er også i april over budsjett spesielt for poliklinikk og dagbehandling innenfor 
somatikk, men også for poliklinikk i voksenpsykiatrien. Det har vært tydelig færre 
korridorpasienter i april og det er å håpe at trenden har snudd. Kommunene har hatt få 
utskrivningsklare pasienter og det er igangsatt mange tiltak internt i sykehuset.  
 
Antallet fristbrudd viser en liten økning ved utgangene av april. De arbeides aktivt for å unngå 
fristbrudd i alle enheter.  
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3. Økonomi 

Resultat 

Resultatutvikling: 

 
 
 

 
 
Alle tall i hele mill. 
 
April viser et positivt resultat på kr 3,0 mill., men et negativt resultatavvik på kr 3,7 mill. Hittil er 
budsjettavviket kr 34,1 mill. Budsjettavviket på lønnskostnader må ses opp mot korrigeringen på 
pensjonskostnader. 
 
 

Faktisk Budsjett Avvik budsjett Faktisk Budsjett Avvik budsjett
ISF inntekter 145 830 133 758 12 072 576 809 552 126 24 683
Andre aktivitetsbaserte inntekter 39 280 34 000 5 280 151 942 142 571 9 372
Basisitilskudd 370 205 370 205 0 1 405 822 1 405 822 0
Andre inntekter 22 091 22 211 -120 90 662 87 289 3 374
Sum driftinntekter 577 406 560 174 17 232 2 225 236 2 187 808 37 428
Medisinsk forbruk 53 818 53 353 466 238 590 217 835 20 754
Andre varekostnader 35 742 29 598 6 144 131 870 122 995 8 875
Lønn 413 173 391 750 21 423 1 576 811 1 505 531 71 280
- Lønn til ansatte 287 237 275 841 11 396 1 080 206 1 055 279 24 926
- Overtid og ekstrahjelp 16 725 8 453 8 272 65 651 31 246 34 405
- Innleie av helsepersonell 6 213 1 336 4 877 23 100 4 101 18 998
- Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 75 999 69 596 6 403 303 997 278 204 25 793
- Refusjoner -17 324 -7 671 -9 653 -62 312 -33 352 -28 960
- Andre personalkostnader 44 323 44 195 128 166 169 170 052 -3 883
Andre driftskostnader 58 350 56 906 1 444 233 606 234 313 -707
Avskrivninger 19 308 20 499 -1 191 74 869 75 723 -854
Sum driftskostnader 580 391 552 106 28 285 2 255 745 2 156 397 99 348
Driftsresultat -2 985 8 068 -11 053 -30 510 31 411 -61 920
Netto Finansresultat -329 -1 350 1 021 -1 999 -5 400 3 401
Resultat -3 314 6 718 -10 033 -32 509 26 011 -58 519
Interne føringer -1 583 -1 477 -106 -5 655 -5 045 -610
Refusjon diverse pasientutgifter 1 583 1 425 157 5 655 5 701 -46
Resultat etter interne føringer -3 314 6 667 -9 981 -32 509 26 667 -59 175
Korrigering pensjonskostnader 6 265 6 265 25 061 25 061
Korrigert resultat 2 951 6 667 -3 716 -7 448 26 667 -34 115

2015-apr Hittil
Helse Stavanger rapport 2015
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Budsjettavvik fordelt per divisjon:

 
 
 
Resultat per april 
 
Det positive avviket på inntektene skyldes høyere aktivitet enn planlagt, utenom om lag kr 4,5 
mill. som skyldes etterkoding og kr 3,4 mill. som er positivt avvik på ISF-inntekter for 
gjestepasienter behandlet utenfor regionen.  
 
Gjestepasienter og pasienttransport viser et negativt avvik på hhv kr 4,3 mill. og 3 mill. 
Kostnadsavviket på gjestepasienter må ses opp mot det positivet avviket på inntektene.  
 
 
Lønnskostnader: 
 
Grafen under viser utviklingen i lønnskostnader ekskl. innleie og pensjon: 
 

 
 
 
Personalkostnader har et negativt avvik ekskl. innleie på 10,2 mill. kr. og et negativ avvik på 15 
mill. kr. inkl. innleie (korrigert for pensjon). Avviket ligger på variabellønn (vikarlønn, 
helligdagstillegg, overtid og merarbeid). Deler av avviket må ses i sammenheng med 
påskeferien. De to siste ukene i april har det vært vesentlig reduksjon i korridorpasienter og 
liggetiden har gått ned. Dette viser foreløpig ikke igjen i budsjettavviket, men dersom dette 
fortsetter er det ventet at foretaket vil redusere avviket på variabel lønn i tiden fremover.  
 

Denne perioden Hittil
-3 716 -34 115

939 4 000
-372 1 938

2 963 15 240
272 1 108

1 123 -1 095
-4 698 -19 232

464 1 191
601 -5 741
68 319

-1 130 -1 344
-2 224 -16 731
-1 542 -13 587
-154 -154

(1823S) Psykiatrisk divisjon
(2088S) Prosjekt sykehusutbygging

(1655S) Forskningsavdelingen
(1720S) Kirurgisk divisjon
(1732S) Kommunikasjonsavdelingen
(1741S) Kvinne- og barnedivisjonen
(1764S) Medisinsk divisjon

(1306S) Helse Stavanger HF

ResultatavvikHelse Stavanger rapport 2014

(1573S) Avdeling for Fag- og foretaksutvikling
(1581S) Avdeling for Personal- og organisasjonsutvikling
(1583S) Avdeling for Økonomi og finans
(1631S) Direktørens kontor
(1632S) Divisjon for Intern Service
(1633S) Divisjon for Medisinsk service
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Grafen under viser utvikling i ekstern innleie. Den viser en liten økning i april som henger 
sammen med påskeferien.  
 

 
 
 
Varekostnader: 
 

 
 
 
Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaket er om lag lik budsjett i april. De tidligere månedene 
har varekostnaden vært høyere enn budsjett. Årsaken til reduksjonen i april er en korreksjon i 
faktureringen fra apotekene på 1,2 mill, samt at påsken gjør at aktiviteten og forbruket har vært 
lavere enn tidligere måneder. De tidligere månedene har det også vært to særskilte tilfeller hvor 
pasientene har fått svært dyre medikamenter.  
 
 
Omstilling 
 
Helseforetaket arbeider fortsatt med å omstille og endre forløp og tjenester i 
pasientbehandlingen. Målet er å unngå pasienter på korridor, ta ned fristbruddene samt å oppnå 
budsjettbalanse. 
 
Til nå er det iverksatt flere tiltak som skal ha effekt i tiden fremover. Flere av disse hadde 
oppstart etter påsken og i de to siste ukene i april var det nedgang i korridorpasienter og i 
liggetiden har gått ned. Antall døgnopphold er om lag lik april i fjor, mens poliklinisk aktivitet har 
økt.  
 
Tiltakene er sentrert rundt følgende hovedområder: 

• Reduksjon i korridorbelegg ved en rekke tiltak som gir effekter på forløp og logistikk. En 
reduksjon i overbelegg har effekt på kvalitet og på kostnader. Viser til egen sak om dette 
i forrige styremøte. Samlet sett er ikke budsjettavviket redusert, men det er vanskelig å 
isolere effekten av tiltakene og konsekvensene av påskeferien.   

• Rekruttering til ordinære stillinger som gir redusert bruk av overtid og ekstern innleie er 
viktige tiltak for å redusere lønnskostnadene. Det er utarbeidet tiltaksplan for 
rekruttering, se vedlegg. Planen viser oversikt over etablerte og planlagte tiltak. Målet er 

Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr)
Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett
Med.forbruk 53,8 53,4 0,5 238,6 217,8 20,8
Annet forbruk 5,3 5,4 0,0 23,1 22,0 1,0
Gjeste- pasienkost. 21,8 17,5 4,3 79,9 74,0 6,0
Andre helsetjenester 8,6 6,7 1,9 28,9 27,0 1,9
Sum 89,6 83,0 6,6 370,5 340,8 29,6

April Hittil
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å bli mer proaktive og nytenkende når det gjelder rekruttering. Det rapporteres fra 
avdelinger at det den senere tid har vært lettere å rekruttere sykepleiere til vakante 
stillinger. Utfordringen er at flere sykepleierne som er ansatt, ikke starter opp før til 
høsten.  

• Riktig bruk av servicetjenester som radiologi, som sikrer korrekt ressursbruk og økt 
poliklinisering. Kapasiteten på radiologiske undersøkelser i foretaket er økt vesentlig de to 
siste årene for å unngå flaskehalser i pasientbehandlingen. I 2014 var det stor økning på 
undersøkelser av inneliggende pasienter. I 2015 er det gjort tiltak for å legge til rette for 
at økningen skal skje poliklinisk(jfr. egen sak i styremøte 4.6.2015). 

• En rekke små og mellomstore prosjekter som benevnes P-15 og er utarbeidet av den 
enkelte enhet som har direkte økonomisk effekt. Disse har per april en akkumulert 
oppnåelsesgrad på 70 %, om lag kr 4,2 mill. 

• Gjennomgang av bemanningsplaner på enkelte divisjoner. Arbeidet har startet opp med å 
involvere ledere på ulike nivåer og utarbeide en prosjektplan. 

 
Foretaket har behov for å iverksette ytterligere tiltak for at driften skal nå et nivå som er innen 
de økonomiske rammene. Foretaket arbeider med å utarbeide disse. 
 
Foreløpig er følgende risikodempende tiltak identifisert: 
 
Endre fra Remicade til Remsima i alle avdelinger fra 1. mai 2015:   5 mill kr 
Endret resultatkrav IKT-seksjonen:       1 mill kr 
 
I tillegg viser foreløpig avstemming av gjestepasientoppgjør 2014 etter 1. kvartal 2015, en mulig 
reserve på kr 3 mill.  
 
 
 
Investering 
 

 
Alle tall i hele tusen 
 
Pr. april 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på 46 mill. Budsjettet for 
2015 er på 342 mill. kr, inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med 106 mill.    
 
 
Likviditet  
 
Ved utgangen av april 2015 har Helse Stavanger HF en samlet positiv kasse og bank saldo på kr. 
209 mill. Dette er en forbedring av likviditeten på kr 87 mill. i forhold til mars 2015.  Foretaket 
forventer en reduksjon av likvider i mai 2015, da betaling av pensjonspremie og 
arbeidsgiveravgift forfaller til betaling.  Helse Stavanger HF har en driftskreditt på kr. 287 mill. 
 
 

Investeringer 2015
Apr. hittil i-

2015
Resten av 

året
Estimat 

2015
Budsjett 

2015

Øvrige bygningsmessige investeringer 14 814 130 686 145 500 145 500

Sum bygg 14 814 130 686 145 500 145 500
MTU 29 412 52 588 82 000 82 000
IKT 0 0 0
Anna 1 484 113 016 114 500 114 500

SUM Investeringer 45 710 296 290 342 000 342 000
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Alle tall i hele millioner  

 
 
 

4. Medarbeidere 

Sykefravær 
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 7,2 % i mars 2015. Dette er en økning på 0,7 
prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,5 %).  
 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Gj.snitt
hittil i

år
2010 7,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6,0
2011 8,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6,6
2012 6,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6,4
2013 7,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6,7
2014 6,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,5 6,2
2015 6,9 8,1 7,2 7,4
Siste 12 mndr 6,2 6,3 6,4
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Totalt sykefravær Helse Stavanger HF 2010 - 2015  
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Sykmeldt fravær var 5,9 % (5,1 % 2014). Dette er 0,8 prosentpoeng høyere enn i mars 2014. 
Egenmeldt fravær var 1,3 % (1,4 % 2014). Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn for samme periode 
forrige år. 
 
Sykefravær fordelt på kort 
tid og lang tid 

Mars 2015 Mars 2014 

Kort tid 3,6 % 3,5 % 
1-3 dager 1,4 % 1,5 % 
4-8 dager 0,9 % 0,7 % 
9-16 dager 1,3 % 1,3 % 
Lang tid 3,6 % 3,0 % 
17-56 dager 3,3 % 2,7 % 
> 56 dager 0,3 % 0,3 % 

 
 
Divisjons- /enhetsvise oversikter 
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Helse Stavanger HF sykefravær mars 2014 versus mars 2015  
inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder 

Kirurgisk
divisjon

Medisinsk
divisjon

Psyk.
divisjon

Div. for
Med.serv.

Div. for
Intern

Service

Kvinne-og
barnediv.

Adm.dir.
stabs-

avdelinger
mar.14 5,5 7,4 6,3 7,0 6,8 6,6 5,1
mar.15 7,0 6,6 8,2 8,3 6,8 5,6 3,8
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Sykefravær pr divisjon/enhet - mars 2014 vs mars 2015 
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Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for mars 
2015 var 60,2 %.  
 
Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 – mars 2015 for helseforetakene i Helse Vest 
RHF. 
 

 
 
 
 
Månedsverk 
 
Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, 
sykdom og permisjoner. 
 

 
 
Netto månedsverk gir en indikasjon på antall ansatte på jobb, det vil si brutto ekskl. alt fravær. 
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Utviklingen så langt viser at Helse Stavanger hittil i gjennomsnitt har hatt 3,5 % flere brutto 
månedsverk enn samme periode i fjor. Økningen i netto månedsverk hittil er i gjennomsnitt på 
2,4 %. Det betyr at fraværet i foretaket er om lag 1 % høyere enn i fjor. Den største endringen 
er sykefraværet, som i snitt har økt med 1 %.  
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