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Matrise for halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2015 

 

Referanse Sak Mål 2015 Kommentar 

3.1 Pasientane si 
helseteneste 

Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta skal 
vere under 65 dagar. Krav til ventetider for avvikla 
(behandla) pasientar skal i 2015 vere: 
• BUP: 40 dagar 
• TSB: 40 dagar 
• VOP: 45 dagar 
• Somatikk: 65 dagar 
Kravet gjeld gjennomsnittstal for kvar kalendermånad. 

Status pr. første halvår 2015 er følgende i Helse Stavanger: 
 
Medisinsk divisjon: 
Alle avdelinger har ventetider <65 dager. Ventetidene er fallende. 
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Gjennomsnittlig ventetid ved Kvinne- og barnedivisjonen er kortere enn 
mål på 65 dager. 
 
Divisjon for medisinsk service: 
Det er utfordringer med å oppnå ventetidsmålet ved Smerteklinikken. 
Pasienter med nyoppståtte nevropatiske smerter gis prioritert 
innen 3 mndr. Pasienter som er under 18 år og over 75 år blir 
prioritert til ventetid under 6 mndr. Alle andre pasientgrupper har 
ventetid 10-11 mndr.  
  
Kirurgisk divisjon: 
Det er utfordringer med å holde ventetidsmålet innen fagene ortopedi 
(spesielt leddprotese og traume/barn), urologi, nedre gastro og ØNH ved 
Høresentralen.  
Det er satt i verk tiltak som bl.a. omfatter: 

• Økt antall operasjoner på Helse Stavangers operasjonsprogram. 
• Aktiv deltagelse i «Alle møter»-prosjektet. 
• Hvis mulig å tilby pasientene operasjon hos andre 

tjenestetilbydere.  
• Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere til vakante 

legestillinger. 
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Psykiatrisk divisjon:  
BUPA og TSB oppfyller mål om 40 dager gjennomsnittlig ventetid for 
ventende, mens VOP har utfordringer som kan direkte tilbakeføres til 
vakante stillinger. I VOP har en laget vikarpool for Sola DPS, Sandnes DPS 
og Stavanger DPS, som gir større aktivitet i tråd med plan. Det er også 
etablert et seks ukers prosjekt med kveldspoliklinikk for å ta alle pasienter 
med fristbrudd.   
 

  Ingen fristbrot 
 

Antall fristbrudd er redusert fra nyttår og er pr juni XX.  
 
Status pr. første halvår 2015 er følgende i Helse Stavanger: 
Medisinsk divisjon: 
Det er svært få fristbrudd ved månedsslutt i de fleste enhetene. 
Lungeseksjonen har flest, mest relatert til ressurssituasjonen. «Alle 
møter»-prosjektet hjelper i planleggingen. Fremdeles en god del 
fristbrudd ved behandling, også der mest på lungeavdelingen.  
 
Kvinne-barnedivisjonen:  
Få fristbrudd. 
 
Kirurgisk divisjon: 
Det vises til status gitt ovenfor vedrørende ventetid. Det er utfordringer 
med fristbrudd innen fagene ortopedi (spesielt leddprotese og 
traume/barn), urologi, nedre gastro og ØNH ved Høresentralen.  
Det er satt i verk tiltak som bl.a. omfatter: 

• Økt antall operasjoner på Helse Stavangers operasjonsprogram. 
• Aktiv deltagelse i «Alle møter»-prosjektet. 
• Hvis mulig å tilby pasientene operasjon hos andre 

tjenestetilbydere.  
• Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere til vakante 
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legestillinger. 
  
 
Psykiatrisk divisjon:  
VOP har flere fristbrudd ved DPS-ene. En har ansatt faste psykologer i tre 
DPS-er som en ekstrapool på ledige lønnsmidler. I tillegg har en i en seks 
ukers periode etablert kveldspoliklinikk for å ta pasienter med fristbrudd. 
 

  Det er etablert fleire standardiserte pasientforløp i 
samsvar med nasjonale retningslinjer. Opplæring av 
pasientar (læring og meistring) er inkludert i 
pasientforløpa. 

Helse Stavanger HF har etablert flere standardiserte pasientforløp i tråd 
med nasjonale retningslinjer. I 2015 har foretaket prioritert å arbeide med 
pakkeforløp kreft. 
 
LMS er inkludert bl.a. gjennom brystkreftskole og mange kronikergrupper 
har regelmessig tilbud om opplæring ved LMS.  
 

  Prosentdelen av kreftpasientar som blir registrerte i eit 
definert pakkeforløp, er minst 70 pst. 

Status i Helse Stavanger er pr. 1. halvår følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Avdeling for blod- og kreftsykdommer: I planlegging.  
Medisinsk avdeling: Innen lunge og gastro er mer enn 70 % av pasienter 
med mistanke om kreft inkludert i pakkeforløp. 
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Pakkeforløp for gyn. cancer er startet opp fra 1. mai og for barn vil det bli 
startet opp senere i 2015. Man er i god rute for å implementere dette. 
 
Kirurgisk divisjon:  
Målet er oppnådd for de pakkeforløp som er innført. 
 
Avd. for patologi:  
Til kreftdiagnostikk: Avdelingen greier stort sett å etterkomme alle 
implementerte pakkeforløp og har faste rutine for dem i henhold til 
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prioritering og logistisk flyt.  
 

  Prosentdelen av pakkeforløp som er gjennomførte 
innanfor definert standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, er minst 70 pst. 

Status i Helse Stavanger er pr. 1. halvår følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Målet er oppnådd for aktuelle kreftformer.  
 
Kvinne-barnedivisjonen:  
Pakkeforløp for gyn. cancer er startet opp fra 1. mai og for barn vil det bli 
startet opp senere i 2015. Man er i god rute for å implementere dette. 
 
Kirurgisk divisjon:  
Målet er oppnådd for de pakkeforløp som er innført. 
 

  Sjukehus som utgreier og behandlar kreftpasientar, har 
forløpskoordinatorar med nødvendige fullmakter. 

Status i Helse Stavanger er pr. 1. halvår følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Divisjonen har koordinator for colorectal cancer sammen med Kirurgisk 
divisjon, for lungecancer og ved Avd. for blod- og kreftsykdommer (ikke 
bare en kreftform).  Det arbeides nå med løsning for hematologiske 
kreftformer. Dette krever omprioritering eller nye budsjettmidler og tar 
derfor tid. 
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Divisjonen har forløpskoordinatorer både for aktuelle kreftformer og ved 
aktuelle avdelinger. 
 
Kirurgisk divisjon: 
Divisjonen har etablert forløpskoordinatorer for aktuelle kreftformer. 
 

  Det er oppretta eit tverrfagleg diagnosesenter i kvart 
helseføretak. Sentera som er i drift, må samarbeide, slik 
at det er eit like godt tilbod til heile befolkninga i 

Dette er ferdig utredet og starter opp i Helse Stavanger 01.10.2015. 
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regionen. Helseføretaka deltek i prosjekt, under leiing av 
Helse Bergen, for å sikre at alle innbyggjarar i regionen får 
eit likeverdig tilbod. 

  Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkingar 
på behandlingseiningsnivå (post/poliklinikk), og resultata 
er offentleggjorde på helseføretaka sine nettsider og 
aktivt følgde opp i tenesta. 

Status i Helse Stavanger er pr. 1. halvår følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Slik pasienterfaringsundersøkelse er gjennomført på Avdeling for blod- og 
kreftsykdommer. Videre publisering pågår.  
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Gjennomføres med jevne mellomrom. Bla. I forbindelse med pågående 
gjennomgang av føde- og barselstilbudet hos oss. Det er ikke gjennomført 
slike undersøkelser så langt i 2015, men i forbindelse med pågående 
revisjon av føde- og barseltilbudet vil slik undersøkelse skje. 
 
Kirurgisk divisjon:  
Dette blir gjennomført. 
 
Psykiatrisk divisjon:  
Løpende pasienttilfredshetsundersøkelse ble etablert i 2007, resultatene 
publiseres på internett og tas jevnlig opp på ledermøte i divisjonen.  
 

3.2  Kvalitet og 
pasienttryggleik 
 

Det blir kontinuerleg registrert data for alle aktuelle 
pasientar til bruk i alle relevante kvalitetsregister. 
Resultata blir, avhengig av tilfredsstillande datakvalitet og 
dekningsgrad, gjorde tilgjengelege for klinikarar, leiarar 
og pasientar og blir nytta til regelmessig evaluering av 
klinisk praksis og til systematisk forbetrings- og 
tryggingsarbeid. 

Helse Stavanger HF rapporterer data til alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. En del av rapporteringen utføres av Helse Vest IKT 
på vegne av Helse Stavanger HF. Det er etablert rutiner for kontroll 
av datakvalitet før og etter rapportering til nasjonale registre.  
Helse Stavanger HF benytter data fra medisinske kvalitetsregistre i 
egenevaluering og kvalitetsforbedring. Resultater drøftes i 
divisjonenes kvalitetsråd. Kvalitet og pasientsikkerhet er faste 
agendapunkter på faglige møter i avdelingene, ledermøter i 
divisjonene og adm. direktørs ledermøter. Resultater blir også gjort 
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tilgjengelig via Helse Vest RHFs og Helse Stavanger HFs 
publiseringer på nett for pasienter og brukergrupper. 
 

  Helseføretaka har formidla og kommunisert 
kvalitetsresultat og uønskte hendingar til pasientar, 
pårørande og offentlegheita på eigna måte. 

Helse Stavanger HF publiserer alvorlige pasientrelaterte uønskede 
hendelser på foretakets sider på internett. Aktuelle data fra 
innsatsområdene i Det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet blir 
offentliggjort på foretakets hjemmeside, slik som antall pasientskader 
funnet ved systematisk journalgjennomgang (GTT) og bruk av sjekkliste 
for forebygging av selvmord.  Resultater fra de nasjonale PasOpp-
undersøkelsene er også tilgjengelig på foretakets hjemmeside. 
 

  Det er høgare vekst innanfor psykisk helsevern og i 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn for somatikk. 
Innanfor psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske 
senter og born og unge prioriterast. Veksten blir målt 
mellom anna gjennom endring i kostnader, personell, 
ventetid og aktivitet. Gi ein oppdatert status for dette 

Veksten i kostnader i somatikken samlet i pr. april var på 11,9 %. For rus 
og psykiatri samlet var den på 10,4 %, for psykiatri isolert fra rustilbudet 9 
%. TSB vokste med 23,5 % på grunn av kostnader ved LAR-distribusjonen 
og utvidelse av Veksthuset i 2015. Spesialavdelingene i VOP har økt med 
9,8 %, DPS-ene med 7 % og BUPA med 9,9 %. BUPA har i 2015 fått tilført 
prosjektet Transkulturell poliklinikk, som betjener alle aldersgrupper.  
 
I tråd med styringsdokumentet for 2015 er det i budsjett 2015 vedtatt en 
høyere aktivitetsøkning i psykiatrisk divisjon, enn i somatiske avdelinger, 
spesielt innen den polikliniske driften.  
Veksten i aktivitet i somatikken pr. april 2015 sammenlignet med 2014 er 
på 1,4 % sykehusopphold, 11,7 % dag opphold og 5,8 % polikliniske 
konsultasjoner.  
 
Pr. april 2015 sammenlignet med 2014 har BUP har hatt 6 % økning i 
polikliniske konsultasjoner, og 27 % reduksjon i liggedøgn, 21 % i antall 
opphold.  Det er i tråd med plan for liggedøgn og antall innlagte pasienter, 
på grunn av et prosjekt fra døgn til dag.  Poliklinikk var planlagt ytterligere 
økt, men ligger 3,4 % bak plan. Voksenpsykiatrien har hatt en reduksjon i 
liggedøgn på 7,9 %, som har skjedd både i spesialavdelinger og DPS-er,  
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men en økning i antall opphold, på 3,4%, som har forekommet størst grad 
i Spesialavdeling og Dalane DPS.  
 
Det er redusert 44 døgnplasser i divisjonen de siste 2 år, flere av disse 
midlertidig pga rekrutteringssituasjonen. DPS-ene og Voksenpsykiatrien 
har hatt hver sin del av denne reduksjonen. BUPA har i tillegg redusert 
med 5 plasser, mens Veksthuset (TSB) har økt med 5 plasser.  Det er en 
stor økning i antall polikliniske henvisninger og en høy avvisningsgrad for 
voksenpsykiatrien.    
 

  Pasientar i det psykiske helsevern skal så langt det er 
forsvarleg kunne velje mellom ulike behandlingstiltak, 
mellom anna behandlingstiltak utan medikament 
(medikamentfritt). Tilbodet blir utforma i nært samarbeid 
med brukarorganisasjonane.  
Gi ein oppdatert status for dette. 

Psykiatrisk divisjon legger frivillighet og et mangefasettert 
behandlingstilbud til grunn, med stor vekt på ikke biologiske 
behandlingstilnærminger. 
Det foreslås at man sammen med de andre lokale helseforetakene i Helse 
Vest RHF utreder dette nærmere. Divisjonens avdelinger arbeider med 
Recovery – for å involvere erfaringseksperter i behandlingsopplegget for 
hver enkelt bruker og på systemnivå. Det er satt av en stilling i stab for å 
ha ytterligere fokus på dette område. Psykiatrisk divisjon skal fra høsten 
2015 starte utdanning i relasjonsfokus i postene, der en målsettingen er å 
sette pasientens mestringsstrategier i sentrum for behandlingen. I tillegg 
har pasientene medikamentfrie tilbud i poliklinikkene. Avdeling unge 
voksne ser at der deres pasienter får arbeid eller et godt skoletilbud er det 
en viktig brikke i tilfriskningen, se Jobbresept og Skoleresept. BUPA har et 
eget prosjekt for medisinfritt tilbud for pasienter med ADHD, med 
nevrofeedback og arbeidsminnetrening. 
 

  Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling skal i større grad innrette tenestetilboda 
sine slik at personellet jobbar meir ambulant og 
samarbeider nærmare med kommunar, skular, 
barnevernet og fengsla. Legespesialistar og psykologar 

Alle avdelinger i Psykiatrisk divisjon som har et poliklinisk tilbud har en 
ambulant tjeneste. Lege og psykolog er involvert i behandlingen, for å 
sikre at pasientene får tilbud i henhold til diagnose, og at en har ekstra 
fokus på psykose og suicidalitetsvurderinger. Det er viktig at det avklares 
ansvarsforhold i alle pasientsaker. 
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inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske 
senter. 

  Prosentdel av årsverk i distriktspsykiatriske senter har 
auka i forhold til talet på årsverk innanfor psykisk 
helsevern i sjukehus. 

Psykiatrisk divisjons Spesialavdeling for voksne har økt med 9,8 % for 
første periode i år, mens DPS har økt med 7,0 % på netto årsverk. Den 
lave bemanningsfaktoren ved de spesialiserte sengepostene i Helse 
Stavangers psykiatri gjør denne målsettingen irrelevant. Bemanningen i 
Spesialavdeling for voksne er lavere enn på DPS-ene i andre 
sammenliknbare foretak. 
 

  Prosentdelen av tvangsinnleggingar for helseregionen er 
redusert samanlikna med 2014. Helseføretaka skal i 
samarbeid med Helse Vest RHF etablere eit prosjekt for å 
sikre felles rutinar for registrering av tvangsbruk. 
Gi ein oppdatert status for tiltak sett i verk for å redusere 
delen tvangsinnleggingar 

De siste resultater på indikatoren som er lagt ut på Helsedirektoratets 
nettsider er fra 2012. I e-post av 22.4.2014 opplyser Helsedirektoratet at 
«Kvalitetsindikator for tvangsinnleggelse er under revisjon og er planlagt 
publisert med revidert definisjon først i august 2014. Tallene blir ikke 
oppdatert for 2013 frem til ny definisjon foreligger.» 
 
Helse Stavanger kan ikke se at det er offentlig gjort nye resultater på 
denne indikatoren. 
 
Psykiatrisk divisjons egenregistrering av utviklingen i antall 
tvangsinnleggelser ø.h. i sykehus 2013-2014 viser følgende: 
I registrering av øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved Akutt mottakspost C2 i 
2013 var andel pasienter etter vedtak av spesialist på tvungen 
observasjon eller tvungent psykisk helsevern 28,6 %. Det var en økning til 
32,4 % - dvs. på 3,8 prosentpoeng i 2014. 
 
Ser man på alle innleggelser for voksne over 18 år på frivillig og tvang i 
sykehus og DPS i 2013 var det totalt 2872 innleggelser, 586 ble innlagt på 
tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.  Det utgjorde 20,4 
% av alle innleggelsene.  I 2014 var det 2864 innleggelser – hera 699 på 
tvang. Det utgjør 24,4 % av alle innleggelsene – dvs. en økning på 4,0 
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prosentpoeng fra 2013. 
 
Statistikken for 2015 foreligger ikke pr. dd. Denne vil bli forsøkt utarbeidet 
og kvalitetssikret til halvårsrapporteringen skal avgis til Helse Vest. 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 (Ref.: IS-2301: Aktivitetsdata for psykisk helsevern 
for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Norsk 
pasientregister). 
  
Psykiatrisk divisjon har en egen handlingsplan for reduksjon av tvang. 
Flere tiltak er iverksatt, blant annet et prosjekt for å redusere presset på 
innleggelser og styrke tilbudet til pasienter utenfor sengepost: «Mer hjelp 
på hjemmebane». Psykiatrisk ambulanse er også et viktig tiltak i denne 
sammenheng. 
 
Når det gjelder utviklingen i tvangsbruk i sykehus viser registreringene 
følgende: 
Tvangsbruk i sykehus 2013-2014: 
I 2014 ble det totalt fattet færre tvangsvedtak under sengepostoppholdet 
i Psykiatrisk divisjon med en reduksjon på -12,6 % fra 2013 til 2014. Dette 
er resultat av et aktivt arbeid med fokus på terapeutisk arbeid med 
aggresjon og voldsproblematikk, TMA-arbeid. 
 
Tvangsbruk i sykehus 2015:  
Driftsresultat fra januar-april 2015 i Helse Stavanger HF sammenliknet 
med resultat 2014: Resultat fra Psykiatrisk divisjon viser 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 



10 
 

Referanse Sak Mål 2015 Kommentar 

legemidler (+12,0 %) og tvangsbehandling med legemiddel uten eget 
samtykke (+18,3 %). 
 

  Det er etablert rutinar som sikrar at pasientar innanfor 
psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling får behandling for somatiske lidingar, og 
tilsvarande at pasientar som blir behandla for somatiske 
lidingar, også får tilbod om behandling for psykiske 
lidingar og/eller rusproblem. 

Det er etablert samhandlingsarena (lederforum) for Barne- og 
ungdomsavdelingen (BUK) og BUPA for å samarbeide tettere om 
relevante problemstillinger. Det er også sendt søknad om 
samhandlingsmidler for å få til et betre pasientforløp for pasienter med 
«diffuse» psykosomatiske lidelser. 
 
I tillegg til samarbeidet som er etablert mellom BUK og BUPA, har BUPA 
en overlege som er en dag i uken på BUK. Vaktlaget i VOP går på visitt på 
aktuelle saker i somatikken etter behov for akuttvurderinger. Pasienter i 
TSB får tilbud om oppfølging for somatiske plager. TOTI (oppsøkende 
tilbud av psykiatrisk sykepleier i somatisk akuttmottak) fungerer godt.  
 
I Medisinsk divisjon ivaretas tilbudet gjennom vurdering fra Psykiatrisk 
divisjon bl.a. sengepostene OBA og 3F. AFMR Lassa har egen psykiater i 20 
% stilling. 
 

  Det er etablert kombinerte stillingar som sosialpediatrar 
med arbeidsstad både i Statens barnehus og 
barneavdeling, og det er sett av ressursar til 
sosialpediatrisk verksemd i barneavdelingar som ikkje har 
Statens barnehus i sitt opptaksområde. 

Barne- og ungdomsavdelingen har avtale med Barnehuset om å stille til 
rådighet overlege for å følge opp barn som kommer til Barnehuset for 
oppfølging. Oppfølgingen fra barnelegene skjer i lokalene til Barnehuset. 
Barnehuset er åpent på dagtid. Dersom det skjer hendelser på kveld/natt 
eller i helg blir de aktuelle barna ivaretatt ved undersøkelse/innleggelse 
ved Barne- og ungdomsavdelingen. 
 

  Tilbodet i gynekologiske avdelingar til abortsøkjande 
kvinner som vender seg direkte til sjukehus, er styrkt. 

Alle kvinner som henvender seg direkte til sykehuset for å ta abort mottas 
og følges opp som forutsatt og innen aktuelle tidsfrister. Dette er p. t. ca. 
50 % av alle abortsøkende. Kvinneklinikken har bedret tilgjengelig 
informasjon på internett og opprettet egen telefonlinje for abortsøkende. 
To av de privatpraktiserende avtalespesialistene i distriktet er med i et 
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nasjonalt prosjekt. De mottar og gjennomfører behandling av noen få 
kvinner. Prosjektet er startet opp denne våren. 
 

  Til Helse Bergen 
Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status: 

o har nasjonalt tilrådde elektroniske løysingar 
o har nasjonal dekningsgrad 
o omfattar pasientrapporterte data 

 

  Til Helse Bergen 
TMD -prosjektet bidrar med sine erfaringar inn i 
fagnettverket mellom dei ulike regionale pilotprosjekta 
for pasientar med uavklarte smertetilstandar og/eller 
langvarige utmattingstilstandar. 

 

3.3  Personell Det er tilstrekkeleg mange utdanningsstillingar for 
legespesialistar, mellom anna i den nye spesialiteten i 
rus- og avhengigheitsmedisin som skal gjennomførast i 
samsvar med rammeverket til Helsedirektoratet. 

Status i Helse Stavanger pr. 1. halvår 2015 er følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Antall utdanningsstillinger er under vurdering,  i tråd med behovet for 
fremtidige spesialister.  
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Antallet utdanningsstillinger tilpasses behov og budsjettmessige rammer. 
 
Kirurgisk divisjon:  
Det er tilstrekkelig mange utdanningsstillinger. 
 
Divisjon for medisinsk service: 
Anestesilegeavdelingen har tilstrekkelig med utdanningsstillinger. 
Avd. for patologi har behov for og kapasitet til ytterligere minst en 
utdanningsstilling.  
 
Psykiatrisk divisjon:  
TSB har i dag 1 LIS-stilling. Avdelingen har i budsjettinnspill for 2016 bedt 
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om en overlegestilling i rusmedisin og vil da ha kapasitet til å opprette 2 
LIS-stillinger i rusmedisin. Dette vil bli vurdert i budsjettprosessen 2016. 
 
Det vurderes å være behov anslagsvis 14 flere LIS-stillinger innen VOP og 
BUPA – disse vil bli vurdert m.h.p. omprioritering/budsjett 2016. 
 

  Det er utvikla tiltak for kompetansedeling og 
kompetanseutveksling med kommunale helse- og 
omsorgstenester i regionen. 

Det er etablert system for bilateral hospitering mellom helseforetaket og 
kommunene. I tillegg tilbys hospitering i akuttmottak ved etablering av 
kommunale ø-hjelps tilbud. Sykepleiefaglig rådgivningstelefon er et 
heldøgnstilbud til sykepleiere i kommunen. Disse tilbyr også opplæring 
ved behov. Lovpålagte delavtale 6 omhandler kunnskapsoverføring og 
kompetanseoppbygging. Her er etablert eget fagråd etter same 
representasjon som samhandlingsutvalget. Fagrådet gir innspill til 
hvordan kompetansedeling best kan skje. 
 

  Det er etablert kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin 
i samarbeid med dei institusjonane som i dag har ansvar 
for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

Avdeling for patologi har tre patologer som jobber med rettsmedisinske 
undersøkelser. En av dem er en erfaren eldre overlege, to av dem er 
yngre kollegaer med særskilt interesse for rettsmedisin. De samarbeider 
med politiet. På utvalgte områder er det også samarbeid med Helse 
Bergen. Politiet ber også i en del tilfeller om undersøkelse av levende 
personer.  Det kan bli behov for å utvide dette tilbudet, men foreløpig har 
man ikke kapasitet til det. Avdelingen har to autopsiteknikere, en av dem 
sertifisert.  
 
Det er altså ønskelig å utvide samarbeidet både med Helse Bergen og med 
Politiet. 
 

3.4  Forsking og 
innovasjon 

For å auke nytten av offentleg finansiert klinisk forsking 
er det innført krav om grunngiving dersom 
brukarmedverknad er fråverande i planlegging og 
gjennomføring av klinisk forsking eller 

Brukermedvirkning kom inn som et overordnet krav i 
Oppdragsdokumentet for 2013 der det ble bestemt å utarbeide nasjonale 
retningslinjer. Det resulterte i rapporten Brukermedvirkning i 
helseforskning i Norge, av 10.02.2014. I 2014 har Forskningsdirektøren 
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helsetenesteforsking. Helseføretaka skal leggje til rette 
for brukarmedverknad og ta utgangspunkt i nasjonale 
retningslinjer når dei ligg føre. 

hatt konstruktiv og god dialog med Brukerutvalget i Helse Stavanger for å 
lage interne systemer for brukermedvirkning i forsking. Foreløpig har 
enkelte forskningsmiljøer etablert egne bruker- eller referansegrupper 
innen sine felt. Gode eksempler på dette er de regionale 
kompetansesentrene: Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og 
samhandling (SESAM) og Regionalt kompetansesenter for 
rusmiddelforskning (KORFOR). Disse vil videre fremover brukes som 
modell for brukermedvirkning også innen andre forskningsområder. 
Dialogen med Brukerutvalget vil også videreføres i 2015 med tanke på å 
øke brukermedvirkningen i forskningen ved sykehuset.  
 

6.3  Samordning på 
tvers av 
regionane 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om 
o å gjere seg kjende med desse selskapa og dei 

tenestene dei skal levere, og nytte selskapa i 
samsvar med dei føresetnadene som ligg til 
grunn for etableringa 

o Etter nærmare avtale å nytte Sjukehusbygg 
HF i alle byggjeprosjekt med kostnadsramme 
over 500 mill. kroner. Det gjeld òg for prosjekt 
som allereie er under gjennomføring. 

Helse Stavanger HF er kjent med disse selskapene og har nødvendig dialog 
med og bruker disse i samsvar med forutsetningene. Innen IKT-området 
går kontakten med det nasjonale selskapet gjennom Helse Vest IKT. 
 
 
 
Helse Stavanger HF har gjennom en god dialog med ledelsen i det nye 
selskapet blitt enig om at Sykehusbygg HF vil bli involvert i 
skisseprosjektet fra og med 1. april 2015. Følgende tjenester ønskes fra 
Sykehusbygg HF (avtaleutkast foreligger, men ikke oversendt enda): 

• Følgende områder inkludert: 
– Kvalitetssikring og oppdatering HFP  
– Oppdatering av HPU og OPT  
– Kvalitetssikring konseptrapport 
– Utarbeidelse av alternative gjennomføringsstrategier 
– Romfunksjonsprogram 
– Deltagelse i forprosjektfasen innenfor ulike områder: 

• Deltager i prosjektgruppen 
• Deltagelse i styringsgruppen 

Det vil bli avtalt nærmere m.h.t. deltagelse utover forprosjektfasen. 
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6.5  Informasjons-

teknologi og 
digitale 
tenester 

Etablere digitale tenester for kommunikasjon med 
pasientar og innbyggjarar, med særskilt vekt på satsinga 
www.vestlandspasienten.no, og som ledd i dette 
samordne helseføretaka sine nettsider og leggje dei på 
same plattform som www.helsenorge.no. 

Helse Stavanger deltar aktivt i prosjektet «Alle Møter» og innfører 
tilgjengelige funksjoner fra prosjektet når disse er klar for bruk. Når det 
gjelder brukerdialog så er Vestlandspasienten en viktig del av dette 
regionale prosjektet. Vestlandspasienten.no er en elektronisk portal som 
gir pasientene oversikt over timeavtalene sine i foretakene i Helse Vest. 
Pasientene kan i løsningen se status på henvisningene sine, og fra 
september 2014 har alle avdelinger i foretaket (bortsett fra Avd. for 
radiologi) hatt mulighet til å motta elektroniske meldinger i DIPS fra 
pasientene. I løpet av høsten 2015 forsøker man å få på plass 2-veis-
kommunikasjon slik at foretaket også kan svare pasientene elektronisk. 
Vestlandspasienten utvikles i nært samarbeid med Helsedirektoratet.  
Videre er det under utvikling/utprøving under prosjektnavnet 
«Helse@Hjemme» et prosjekt som er en videreutvikling av det tidligere 
KOLS-koffertprosjektet. En ønsker å få til en mer helhetlig oppfølging av 
flere pasientgrupper. Første utviklingsfase er gjennomført, hvor målet var 
å lage en mer generisk telemedisinsk samhandlingsplattform. Prosjektet 
tar nå sikte på å utvide til flere kronikergrupper, og jobber videre med å 
utvikle en helhetlig tjenestemodell som inkluderer alle aktører i 
behandlingsforløpet. Dette skjer i samarbeid med kommunehelsetjeneste, 
og SINTEF bistår. Prosjekteier er Medisinsk divisjon. BUPA er videre tildelt 
innovasjonsmidler fra Helse Vest til et tilsvarende prosjekt i forhold til 
deres pasienter. 
 
Medisinsk divisjon driver prosjektet «Diafoto» for diabetespasienter med 
fotsår i et samarbeid med hjemmesykepleien i kommunene. 
 
Helse Stavanger er delaktig i forberedelsene i redaksjonsgruppen i Helse 
Vest med å flytte alle helseforetakenes nettsider over på samme 
plattform som www.helsenorge.no. 
 

http://www.helsenorge.no/
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  Ha etablert system og rutinar som sikrar effektiv og 
transparent oppfølging og lukking av avvika som 
Riksrevisjonen har peika på og rapportere tertialvis til 
Helse Vest RHF om dette arbeidet. Det skal rapporterast 
særskilt om avvik som ikkje er lukka. Det blir vidare vist til 
styringskrav som er stilt tidligare om etablering av system 
for oppfølging av avvik og om styret sitt ansvar for 
oppfølging 

Etter at man har konsolidert EPJ-løsningen i Helse Vest bør tiltak på dette 
området gjøres regionalt.  
Det er også nasjonale element i dette. Derfor er dette løftet til Nasjonalt 
IKT Systemeierforum. Videre fremdrift er at Systemeierforumet lager et 
saksunderlag til interregionalt fagdirektørmøte. 
 
Basert på utfallet der og avklaringer i Helse Vest, vil Helse Stavanger gjøre 
avtalte tiltak. 
 

6.6  Miljø og 
klimaarbeid 

Sikrar at det blir sett relevante miljøkrav ved innkjøp, og 
at det blir gjort målingar/registreringar som 
dokumenterer omfanget av innkjøp der det er stilt 
miljøkrav. 

Sikring av at det blir stilt relevante miljøkrav:  
Maler:  
I mal for konkurransegrunnlag (se vedlegg), som skal benyttes i alle 
anskaffelser med en verdi på over 500 000,- ekskl. mva, er det tatt inn et 
eget punkt (1.14) om miljø og samfunnsansvar. I tillegg er det i mal for 
kravspesifikasjon (se vedlegg) lagt inn en del standardkrav i punkt 3. Det 
skal vurderes i hver enkelt anskaffelse om de er relevante og om det 
eventuelt er andre krav som bør legges til. I kontraktsmalene er det også 
tatt inn miljøkrav, se for eksempel vedlagt rammeavtale for varer punkt 
14.5. Her stilles det blant annet krav til medlemskap i Grønt Punkt.  
Prosedyrer:  
I prosedyre for anskaffelser over 500 000 ekskl. mva (ligger tilgjengelig i 
EQS) er det tatt inn krav til at miljøkonsekvenser ved anskaffelsen 
vurderes, se punkt 5.3.5.2:  
I samme prosedyre punk 5.3.5.5 Utarbeidelse av prisskjema er det tatt inn 
krav til vurdering av livssykluskostnader.  

Andre tiltak:  

Det er i 2014 gjennomført internt kurs for alle ansatte om miljø og 
samfunnsansvar. I tillegg har ansatte i avdelingen deltatt på eksterne kurs 
med same tema. Vi har også egen miljøkoordinator i avdelingen.  

Målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av innkjøp der det 
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er stilt miljøkrav:  

Det er i 2015 startet innføring av Sjekkliste før kunngjøring av konkurranse 
(se vedlegg, finnes også tilgjengelig i EQS), der det må svares på følgende 
spørsmål:  
1. På hvilken måt er eventuelle miljøkonsekvenser ved anskaffelsen 

forsøkt minimert? 
2. Er det lagt vekt på livssykluskostnadene ved anskaffelsen ? 

Foretaket ser for seg at når denne er 100 % implementert og tatt i bruk i 
alle anskaffelser vil dette kunne gi god dokumentasjon for omfanget av 
kjøp der det er stilt miljøkrav.  

 
  Følgjer opp regjeringa sitt mål om å sikre utfasing av 

fyring med fossil olje i alle offentlege bygg innan 2018. 
Fyring med fossil olje er nesten utfaset i Helse Stavanger HF. Slik fyring 
inngår fortsatt som en back up i beredskapssammenheng. 

6.10  Kjøp av 
helsetenester – 
forventning om 
deltaking frå HF 

Helseføretaka skal medverke til fagleg samarbeid om 
pasientforløp der pasienten flyttar seg mellom private og 
offentlege helsetenester. 

Helse Stavanger anser at det faglige samarbeidet er i bedring. Det er 
imidlertid behov for ytterligere forbedring – først og fremst gjennom 
tydeligere avtaler med Helse Vest, men også tydeligere tilbakemeldinger 
og bedre dialog mellom noen av de private avtalepartnerne og det 
enkelte HF. 
 
De enkelte divisjoner i Helse Stavanger opplyser følgende: 
 
Medisinsk divisjon: 
Faglig samarbeid knyttes til enkeltpasienter. 
 
Kirurgisk divisjon:  

• For flere diagnosegrupper finnes det ikke privat tilbud ( for 
eksempel nevrofysiologi). 

• Manglende informasjonsflyt fra private tilbydere til det offentlige, 
både om tilbud, men også tilbakemelding om 
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undersøkelse/behandling.  
• Delvis komplekse administrative prosedyrer når ventende 

pasienter som er aktuelle for privat tilbud skal informeres og  
henvises til private.  

 
 
Avd. for patologi: 
Når det gjelder bruk av private aktører avstår avdelingen fra det, siden 
deres svartider stort sett ikke er kortere enn våre. Den aktuelle avtalepart 
er Lab. for patologi. De melder at de ikke har ledig kapasitet. 
 
Avd. for radiologi: 
Det er gått inn på en ny tilleggsavtale med Curato hvor Curato kan ta 
enkelte radiologiske undersøkelser henvist fra Helse Stavanger. Det har 
ikke vært stort behov for dette p.t på grunn av kapasitetsøkning i Helse 
Stavanger og at Curato har hatt byggeperiode med utskifting av sin CT. 
Det er jevnlig og god dialog mellom Helse Stavanger og Curato om 
prosedyrer, overføring av bilder og andre problemstillinger. 
 
Psykiatrisk divisjon: 
Det er etablert et faglig nettverk med fokus på sped- og småbarn, der 
Rogaland A-senter, BUFetat, BUK og BUPA er samarbeidspartnere. Dette 
for å sikre at familier med sped- og småbarn får riktig tilbud. I tillegg er 
det etablert samarbeid på rusfeltet med private aktører. Det er også 
samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon og 
Jæren DPS, samt avtalespesialistene. Når det gjelder avtalespesialistene 
burde det vært en mer forpliktende avtale for avvikling av fristbrudd.  
 

  Helseføretaka skal nytte den kapasiteten Helse Vest har 
gjennom avtalar med private aktørar på dei områda der 
helseføretaket har udekte behov. Mellom anna skal 

Medisinsk divisjon: 
Private røntgeninstitutt brukes i noe grad. Innenfor gastro er det eget 
samarbeid etter Helse Vest RHF- anbud.  
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helseføretaka gi informasjon til pasientane om «fritt 
sjukehusval». 

 
Kirurgisk divisjon: 
Når det gjelder urologi er det inngått avtale med avtalespesialist som tar 
unna flere diagnosegrupper både som utredning, dagkirurgisk behandling 
og polikliniske kontroller. Det foregår også utredning for pasienter med 
mulig kreftdiagnose. Derfor blir det vanskelig å ta ut enkelte 
diagnosegrupper. 
 
Helse Vest har i tillegg avtale med privat sykehus som overtar pasienter til 
utreding, behandling (inklusive operativ) og oppfølging for aktuelle 
pasienter med BPH (benign prostata hyperplasi) N40. Foretaket har vært i 
dialog med Helse Vest for å utvide diagnosegruppene som kan henvises. 
Dette er foreløpig ikke mulig. 
  
De fleste pasienter med varicer overføres til privat tjenesteleverandør(jf. 
avtalen med Helse Vest). 
 
Psykiatrisk divisjon: 
Når det gjelder avtalespesialistene burde det vært en mer forpliktende 
avtale for avvikling av fristbrudd.   
 
Etter at Helse Vest inngikk nye avtaler med private leverandører av TSB 
tjenester, har Rogaland A-senter 1.januar 2015 startet opp en egen 
avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Dette innebærer at 
helseforetaket ikke lenger behøver å kjøpe familieplasser utenfor 
helseregionen. Foretaket samarbeider daglig med private ideelle for å 
utnytte den lokale kapasiteten og sikre best mulig behandlingsforløp. 
 
 
Generelt: 
Pasienter får standardisert informasjon om fritt sykehusvalg. 
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