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Bakgrunn: 

Styret i Helse Vest RHF har bedt om å få en halvårlig oversikt over status og framdrift vedrørende 
mål for helseforetakene i styringsdokumentet 2015. Rapporteringen fra foretakene vil ligge til grunn 
for samlet rapportering til styret i Helse Vest RHF.  
 
Helseforetakene er bedt om å rapportere på status knyttet til mål som fremkommer i vedlagte 
rapporterings-matrise. Antall mål det skal rapporteres på er noe redusert i forhold til foregående år. 
Rapporteringen omfatter i første rekke helsefaglige styringsmål.  
 
I matrisen etterspør Helse Vest RHF altoverveiende status på mål/områder der man ikke alt har 
informasjon fra andre kilder eller gjennom annen løpende rapportering.  
 
Kommentarer: 
 
Adm. direktør har valgt å legge saken frem for styret i dette møtet – og på grunnlag av den 
informasjon man har pr. nå. Dette innebærer at det bes om styrets fullmakt til å oppdatere og 
kommentere faktaopplysninger pr. 30.06.2015 før rapporten sendes Helse Vest RHF. 
 
Adm. direktør anser at Helse Stavanger HF kan rapportere en tilfredsstillende status i forhold til 
langt de fleste styringsmål som inngår i denne rapporteringen. 
 
Det har vært en positiv utvikling i forhold til å oppnå ventetidsmålet på >65 dager og målet at det 
ikke skal være fristbrudd. Det anføres imidlertid at det fortsatt er utfordringer innen enkelte 
konkrete fagområder – det er de samme som har utfordringer med rekruttering av legespesialister.  
 
Foretaket anser videre at man er tilnærmet har oppnådd målene innen pakkeforløp for 
kreftsykdommer. 
 
 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer  

Foretak: Helse Stavanger HF 
Dato:  04.06.2015 
Saksbehandler: 
Saken gjelder:  

Arild Johansen 
Styresak 56/15 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i 
styringsdokumentet 2015 

 
Arkivsak 0  

 
 

2015/193/012  



2 
 

 
 
 
 
Det blir i rapporteringen også dokumentert at foretaket pr. utgangen av april har utfordringer med å 
følge opp målet om at veksten skal være større innen psykisk helsevern og rusbehandling enn innen 
somatisk virksomhet.  
 
Foretakets interne registeringer viser en økning i tvangsinnleggelser fra 2013 til 2014 på ca. 4 
prosentpoeng. Statistikken for 2015 er ikke klar pr. d.d. – men vil bli søkt klargjort og kvalitetssikret 
til halvårsrapporten skal oversendes Helse Vest RHF. Ifølge Norsk pasientregister (NPR) vil 
Helsedirektoratet i løpet av 2015 publisere nye tall t.o.m. 2015 på tvangsinnleggelser i psykisk 
helsevern for voksne. Det vil da også fremgå hvor Stavanger universitetssjukehus ligger i forhold til 
landsgjennomsnittet.  
 
Når det gjelder tvangsbruk i sykehuset rapporteres det at man hittil i år har redusert andel 
skjermingsvedtak (-8,1 %), bruk av mekanisk tvang (-15,8 %), isolasjon (-14,4 %) og kortvarig 
holdning (-7,9 %) basert på en årsprognose. Det har vært en økning i bruk av kortvarig bruk av 
legemidler (+12,0 %) og tvangsbehandling med legemiddel uten eget samtykke (+18,3 %). 
I rapporten anføres det at Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har utarbeidet en egen 
handlingsplan for reduksjon av tvang, og det blir omtalt flere konkrete tiltak som er iverksatt og 
planlagt iverksatt i 2015.  
 

Forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner Halvårlig rapport til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet 
2015. 

2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere og kommentere faktatall pr. 30.06.2015 før 
rapporten sendes Helse Vest RHF. 
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