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1 Innleiing  

1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag 
 
Styret i Helse Stavanger HF vedtok i styremøte 30.5.2013 (sak 049/13 B) Strategiplan 
for Helse Stavanger HF 2013-2017. 
 
Med henvisning til dette har strategiplanen formulert følgende: 
Visjon: 

◦ Vi skal fremme helse og livskvalitet. 
Verdier: 

◦ Respekt, kvalitet og trygghet. 
Overordnede mål: 

◦ Trygge og nære sykehustjenester 
◦ Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
◦ En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. 

 

1.2 Strategiplan 
 
Helse Stavanger HFs strategiplan 2013-2017 peker på følgende hovedutfordringer og 
muligheter: 

◦ Behandlingskapasitet. 
◦ Samhandling. 
◦ Pasientsikkerhet  - kvalitet og prioritering. 
◦ Universitetssykehusfunksjonen. 
◦ Bærekraftig fagmiljø – struktur og arbeidsdeling. 
◦ Ny teknologi – endringsdriver og mulighetsskaper. 
◦ Arealutvikling. 

 
Helse Stavanger HF har i revidert strategiplan 2013-2017 vedtatt følgende strategiske 
satsingsområder knyttet til utfordringsbildet for foretaket: 

◦ Tidlig intervensjon både innen psykiatriske og somatiske 
spesialisthelsetjenester. 

◦ Rekruttere og beholde kompetent personell. 
◦ Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og behandling. 
◦ Videreutvikling av universitetssykehuset – fortsatt satsing på forsking, 

undervisning og innovasjon. 
◦ Kvalitet og pasientsikkerhet 
◦ Samhandling. 
 

Helseforetaket har i 2015 fulgt opp de nevnte satsingsområder med en rekke konkrete 
tiltak. Det kan her nevnes at det er lagt ned et betydelig arbeid i planleggingen av nytt 
sykehus. 
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Arbeidet med Helse 2030 i Helse Vest RHF ventes å starte opp fra begynnelsen av 2016. 
Helse Stavanger HF vil deretter oppdatere sin strategiplan. 

2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2015  
 
Brukarorientert helseteneste 
 
Helse Stavanger HF har prioritert arbeidet med å sikre at foretaket er brukerorientert 
gjennom en rekke tiltak. Herunder er pasient- og brukerorganisasjonens representert i 
nær samtlige råd, utvalg og brukergrupper. Dette omfatter også forskningssektoren.  
 
Redusert variasjon i effektivitet og ventetid 
 
Foretaket har systematisk arbeidet med å øke effektiviteten og redusere ventetider. 
 
Her kan nevnes at foretaket har i 2015 effektivisert pasientbehandlingen i form av 
redusert gjennomsnittlig liggetid, overgang fra døgnbehandling til dagbehandling og 
poliklinisk behandling. Antall korridorpasienter er betydelig redusert. 
 
 Implementering av pakkeforløp 
 
Helse Stavanger HF har implementert pakkeforløp innen en rekke fagfelt – både innen 
somatisk virksomhet og er under oppstart innen  psykisk helsevern og TSB. 
 
Større vekst i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn i somatikk 
 
Målt ved aktivitet: 
Helse Stavanger HF planla i 2015 for høyere vekst innen psykiatri og TSB enn innen 
somatikk. 
 
Somatikken har hatt vesentlig større vekst enn plan. Innen psykisk helsevern for voksne 
(VOP) og TSB har veksten vært større enn plan mens BUP har hatt lavere vekst enn plan. 
 
Målt ved ventetider 
Ventetidsmålet på henholdsvis 65 og 45 dager er ikke nådd innen somatikk og VOP. BUP 
er nær målet på 40 dager mens TSB klart har oppnådd målet på 40 dager. 
 
Sikre tilgang på helsepersonell 
 
Helse Stavanger HF jobber aktivt med å sikre tilgang på helsepersonell og har utarbeidet 
en plan for å rekruttere og beholde kompetent personell, samt strategi for 
gjennomføring av tiltak.  Pr. september 2015 rekrutterer foretaket totalt sett bedre til de 
fleste stillinger sammenlignet med tidligere i 2015. Det er positivt for Helse Stavanger 
HF at rekrutteringssituasjonen har bedret seg, men foretaket vil fortsette å ha et sterkt 
fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere med relevant kompetanse.   
 
Foretaket har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Det er i mange enheter 
utarbeidet gode kompetanseplaner, og flere avdelinger har ansatt egne fagutviklere eller 
opplæringsansvarlige. Deltakelse i nasjonale og internasjonale fagmøter og kongresser 



 5 

virker rekrutterende innenfor flere fagfelt. Det tette samarbeidet som er etablert med 
utdanningsinstitusjonene, vil bli videreført. Dette er viktig for å sikre at foretaket har 
rett kompetanse til å møte fremtidens utfordringer i spesialisthelsetjenesten i regionen. 
Tiltak som kan medføre økning av studiekapasitet og bedring av studiefullføringsgrad er 
viktig å prioritere i årene fremover.  
 
Pasienttryggleik og kvalitet 
 
Helse Stavavanger HF jobber målrettet og systematisk for å unngå at pasienter blir 
skadet og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Antall skader målt ved systematisk 
journalgjennomgang (GTT) følges kontinuerlig og det utføres hendelsesanalyser av 
alvorlige pasientskader med tanke på læring. Implementeringen av tiltakspakkene i de 
ulike innsatsområdene i det nasjonale og regionale pasientsikkerhetsprogrammet, er i 
vesentlig grad implementert. Det jobbes med å ferdigstille kvalitetsindikatorer for 
samtlige innsatsområder, for å kunne synliggjøre resultat av tiltak og definere 
forbedringsområder.  
 
Betre IKT-løysingar 
 
For Helse Stavanger HF har 2015 vært et år preget av forberedelser til mye nytt som 
skal komme i 2016 og utover, KULE, DMA, CheckWare og DIPS Arena. Utover det er de 
tre viktigste sakene som har skjedd: 

o I mars ble foretakets DIPS-løsning del av den felles løsningen i Helse Vest. I første 
omgang ga ikke dette brukerne av systemet en bedre løsning, men det legger 
grunnlaget for senere å kunne dele informasjon mellom HF-ene. 

o Siste kommune, Forsand, ble koplet opp slik at partene kan sende elektroniske 
meldinger til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Foretaket kan sende 
epikrise og polikliniske meldinger til pleie- og omsorgssystemet i 12 av 18 
kommuner. I løpet av 2016 planlegges et prosjekt for sending av meldinger til 
Helsestasjon. 

o Ca. 1200 PC-arbeidsplasser, ca. 30% av totalen, har fått ny og større skjerm. For 
de fleste av disse betyr det at de nå har to skjermer, en på 19" og en på 24". Det 
bør gi gevinster både i forhold til en meir effektiv arbeidssituasjon og to-
skjermløsninger er også i miljøstrategien pekt på som et tiltak for redusert 
papirbruk.  

 
Kurve- og journalløysing 
 
Pilotering av KULE gjennomføres i Helse Bergen. Helse Stavanger HF og er delaktig i 
dette arbeidet. Planlagt oppstart og innføring i Helse Stavanger HF er september 2016 
og det er opprettet forprosjekt for gjennomføring og utarbeidelse av lokal gevinstplan.  
 
Vestlandspasienten.no 
 
Vestlandspasienten utvikles i nært samarbeid med Helsedirektoratet, og er en viktig del 
av det regionale prosjektet «Alle møter» når det gjelder brukerdialog. 
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 hatt mulighet 
til å motta elektroniske meldinger i DIPS fra pasientene. Innen desember 2015 skal man 
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ha fått på plass 2-veis-kommunikasjon slik at foretaket også kan svare pasientene 
elektronisk.  
 

3 Helsefaglege styringsmål  

3.1 Pasientane si helseteneste 
Mål 2015: 
• 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 

 
Pr. oktober var den gjennomsnittlig ventetid følgende: 

 
BUP 
Ventetiden for avviklede pasienter er pr. oktober 43 dager. Målet på 40 dager er følgelig 
ikke nådd i 2015. 
 
Det er påbegynt en prosess der en vil flytte flere stillinger til den polikliniske driften. 
Dette vil være i gang i første kvartal i 2016.  Det forventes at dette vil bidra til å nå 
ventetidsmålet. 
 
TSB 
Ventetiden for avviklede pasienter er pr. oktober 21 dager. Målet er nådd. 
 
En har i 2015 arbeidet med på sikre at en har behandlere i alle oppsatte stillinger i den 
polikliniske driften. Høyt fokus på tidlig intervensjon. 
 
VOP 
Ventetiden for avviklede pasienter er pr. oktober 2015 73 dager. I enkelte av de 
polikliniske enhetene har det vært utfordringer med vakante stillinger.  
 
Ventetiden i VOP er lang hovedsakelig i 2-3 av DPS-ene. I alle DPS-er er det etter ferien 
igangsatt tiltak blant annet med ekstrapoliklinikk for å gi tilbud vesentlig til de som har 
ventet lengst. Målsettingen er at ingen skal ha ventet over 6 måneder og gjennomsnittlig 
ventetid skal ned på nivå med de andre helseforetakene i HV. Målsettingen var 
opprinnelig at dette skulle oppnås i løpet av oktober. 
 
I budsjettprosessen for 2016 arbeider en med å få på plass en bedre balanse mellom 
sengepostdriften og den polikliniske driften.    
 
Somatikk 
 
Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter var pr. oktober 74 dager. 
Ventetidsmålet er dermed ikke nådd. 
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Kirurgisk divisjon:  
Kirurgisk divisjon har utfordring med å holde ventetidsmålet på 65 dager innen fagene 
nevrofysiologi , urologi, ortopedi( spesielt leddprotese) og ØNH.  

o Flere avdelinger/seksjoner har startet opp med oppgaveplanlegging.  
o Helse Fonna har ikke nevrofysiologi og henvisningene derfra kommer til Helse 

Stavanger HF. For å klare denne utfordringen må man drive kveldspoliklinikk.  
o Hvis mulig tilby utredning/operasjon hos andre tjenestetilbydere. 
o ØNH  har økende antall henvisninger og foretaket har bedt Helse Vest RHF 

vurdere å opprette to  hjemler for privatpraktiserende spesialister. 
 
Medisinsk divisjon: 
Divisjonen totalt sett har ventetid for behandla på 60,5 dager og alle avdelinger i 
medisinsk divisjon har gjennomsnittlig ventetid godt innenfor kravet på 65 dager.  
Når det gjelder krav til ventetid for avviklede (behandlede) pasienter, har imidlertid 
Kardiologisk avdeling en utfordring. Det er satt i verk tiltak for å øke kapasiteten.   
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Målet er nådd med en gjennomsnittlig ventetid pr. september på 38,5 dager. 
 
• Ingen fristbrot 

 
Antall fristbrudd er redusert fra ca. 250 ved inngangen til 2015 til 30 pr. 31011.2015. 
Det er nå hovedsakelig ortopedisk kirurgi (leddproteser)  som har fristbrudd. 
 
 
Medisinsk divisjon: 
Medisinsk divisjon har 2 fristbrudd pr. 30.11.2015: 
Gastroseksjonen har over tid økt kapasiteten internt, samt i stor grad benyttet ekstern 
avtalepartner.   
 
Lungeseksjonen er involvert i «Alle møter»-prosjektet som gir en bedre oversikt og 
planleggingshorisont.  Fortsatt kapasitetsutfordring både på lungeseksjonen og 
gastroseksjonen. Fokus på fritt behandlingsvalg i forkant av mulige fristbrudd. 
 
Kardiologisk avd. og avd. for rehabilitering har ikke fristbrudd. 
 
Avdeling for blod- og kreftsykdommer har kun unntaksvis hatt fristbrudd. 
 
Kvinne-barnedivisjonen har ikke fristbrudd. 
 
• Det er utarbeidd rutinar for korleis kommande eller oppståtte fristbrot skal 

handterast, og for korleis ein skal følgje opp endringar i lova om pasient- og 
brukarrettigheitslova, inkludert vidaretilvising til Helfo.  
 

Det er informert bredt i helseforetaket om endringer i den nye pasientrettighetsloven og 
hvordan kommende fristbrudd skal meldes til HELFO. I Helse Stavanger HF har man 
valgt å legge melding om fristbrudd til EPJ-senteret. Ventelisteansvarlige ved de enkelte 
enhetene skal sende melding til EPJ-senteret om pasienter de ikke klarer å oppfylle 
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rettigheten for. I forkant skal de ha sjekket ut om det foreligger andre 
behandlingsmuligheter innenfor Helse Vest.   
 
• Det finst gode rutinar for vidare tilvising av pasientar til private leverandørar og 

avtalespesialistar, slik at desse blir nytta godt ut frå avtalt kapasitet og for å redusere 
ventetidene. Dette inneber mellom anna at helseføretaka går regelmessig og 
systematisk igjennom ventelistene med tanke på kven som skal tilvisast vidare. 

 
Innen flere fagområder med kapasitetsproblemer har Helse Vest inngått avtale med 
private leverandører. Disse avtalene benyttes av Helse Stavanger HF og det rapporteres  
månedlig internt på bruken av disse avtalene. En har også dialog med og god hjelp fra 
«pasientrettleiaren» i Helse Vest. Det har ikke lykkes å få avtale med privat leverandør 
innenfor nevrofysiologi hvor helseforetaket har for lange ventetider p.g.a. at Helse 
Fonna mangler slik spesialist. 

 
• Det blir tildelt time ved første kontakt frå og med 1. mai 2015. 
 
Det gjøres en stor innsats på alle fagområder for at pasientene skal bli tildelt time ved 
første kontakt. I de fleste tilfeller oppfyller man den nasjonale målsettingen om å gi time 
i første brev til de som skal ha time innen 4 måneder. Når det gjelder målsettingen i 
helseforetakene i Helse Vest om å gi time i første brev til alle som skal ha time innen 9 
måneder, er det imidlertid flere avdelinger som foreløpig har problemer med å ha 
tilstrekkelig lang planleggingshorisont.  
 
Helse Stavanger HF deltar sammen med regionens foretak i eget prosjekt i forhold til 
innføring av nye brevmaler. De gamle malene blir tatt ut av bruk.  

 
• 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. Her kan nevnes følgende: 
 

o I 2015 har foretaket prioritert å arbeide med pakkeforløp kreft. 
LMS er inkludert gjennom brystkreftskole 4 ganger årlig. Myelomatoseskole er 
planlagt med oppstart våren 2016. Flere standariserte forløp er beskrevet og LMS 
er inkludert i oppfølging av for eksempel KOLS, diabetes og ME samt 
kvinnesykdommer. 
 

o Psykiatrisk divisjon har 10 serviceerklæringer som er standardiserte 
pasientforløp. I tillegg har en pasientforløp for Asperger syndrom, infantil 
autisme og ruslidelser, som beskriver pasientforløp fra hjem til hjem. Det 
arbeides med pakkeforløp i psykiatri for tilstandene psykose, ustabil emosjonell 
personlighetsforstyrrelse, depresjon og spiseforstyrrelse.  
 

o Standardisert behandlingsforløp for arbeid med pasienter i legemiddelassistert 
rehabilitering er ferdig utarbeidet i tråd med Nasjonal retningslinje for 
legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet.  Standardisert 
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behandlingsforløp for arbeid med gravide er ferdig utarbeidet i tråd med 
Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
oppfølging av familiene til barnet når skolealder. Brukerrepresentanter er 
involvert ved utarbeidelse av begge behandlingsforløpene. 

 
• Bidrar i regionalt prosjekt for implementering av pakkeforløp for kreft, som blei 

etablert i desember 2014. 
 

Helse Stavanger HF bidrar i regionalt prosjekt for implementering av pakkeforløp for 
kreft. 

 
• Prosentdelen av kreftpasientar som blir registrerte i eit definert pakkeforløp, er 

minst 70 pst.  
 

Målet er oppnådd. 
 
• Prosentdelen av pakkeforløp som er gjennomførte innanfor definert standard 

forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp, er minst 70 pst. 
 
Kirurgisk divisjon: 
Gjennomføring av pakkeforløp i Kirurgisk divisjon ligger gjennomsnittlig på ca. 70 %. 
Det er noen variasjoner mellom forløpene som både kan skyldes koding og forsinkelser 
av medisinsk eller pasient-utsatte årsaker. Alle pakkeforløp har nå 
forløpskoordinatorer. En er godt i gang med å få på plass arbeidsrutinene for den 
enkelte forløpskoordinator. En har godt samarbeid med radiologisk avdeling og de fleste 
forløp har nå fått SLOT- timer til aktuelle undersøkelser. Forsinkelse i forhold til 
biopsisvar forventes å bli bedre ved implementering av nytt dataverktøy ved patologisk 
avdeling. Mangel på operasjonskapasitet på grunn av for få urologer og thoraxkirurg er 
et kjent problem. Det jobbes langsiktig med utdanning av urologispesialister, og en har 
fått hjelp fra Helse Bergen HF med thoraxkirurgi. Kardiologisk tilsyn i forkant av 
operasjon kan ofte medføre forsinkelser, saken er tatt videre til kardiologisk avdeling.  
 
Medisinsk divisjon: 
Når det gjelder lungekreftpasienter som skal få cytostatikabehandling viste siste 
tilbakemeldingsrapport at 83 % fikk behandling innen tidsfristen fra henvisningen var 
mottatt til oppstart behandling. Når det gjelder de som skal opereres har bare 40 % fått 
behandling innen den tidsfristen som er satt. For strålebehandling har 50 % startet 
behandling innen tidsfristen. Dette skyldes nok flere ting, som bl.a. ustabil kapasitet ved 
kirurgisk avdeling og noe manglende kapasitet på strålebehandling.  
For andre kreftformer er målet nådd. 
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Divisjonen er langt på vei i å oppfylle målet. 
 
Divisjon for medisinsk service: 
Avdeling for radiologi setter av SLOT-timer til pakkeforløp. Disse kan disponeres av 
kreftkoordinator. Hvis ikke timen er tatt i bruk 24 timer før så brukes den av avdelingen 
til andre hastepasienter. 
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Avdeling for patologi: 
Avdelingen har alt i alt fått ned svartider for alle prøver og ligger nå gjennomsnittlig med 
en svartid på mellom seks og syv dager for både cytologi og histologi. Prioriterte prøver 
innenfor pakkeforløp besvares enda raskere, slik at man for godt over 80% av prøvene 
klarer å holde svartiden.  
 
• Pasientar som blir tilviste vidare, eller søkt overførte frå dei mindre sjukehusa, blir 

prioriterte på lik linje med pasientar i eigne sjukehus. Pasientar i pakkeforløp for 
kreft blir sikra gode overgangar mellom sjukehusa, slik at overføringa ikkje 
forseinkar forløpa.  

 
Kirurgisk divisjon:  
Tilbakemelding er at en har godt samarbeid på tvers av helseforetakene. 
Forløpskoordinatorene har deltatt i Helse Vest-samling og har knyttet god kontakt med 
forløpskoordinatorer på tvers av helseforetakene. Det jobbes for multidisiplinære team 
(MDT) møter på tvers av helseforetakene med tre skjerms løsning videomøter. Dette vil 
bli utprøvd våren 2016.  
 
Medisinsk divisjon: 
Overføringene fungerer bra.  
 
• Sjukehus som utgreier og behandlar kreftpasientar, har forløpskoordinatorar med 

nødvendige fullmakter.  
 

Helse Stavanger HF har etablert forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter innen 
de respektive fagfelt.  

 
• 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 regionen. 
Helseføretaka deltek i prosjekt, under leiing av Helse Bergen, for å sikre at alle 
innbyggjarar i regionen får eit likeverdig tilbod. 
 

Tverrfaglig diagnosesenter er etablert som poliklinikk fra 01.10.2015 og sengepost 
inkluderes fra januar 2016. 

 
• 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 HF er følgende: 
Medisinsk divisjon: 
Slik pasienterfaringsundersøkelse ble gjennomført på Avdeling for blod- og 
kreftsykdommer (ABK) høsten 2014 og resultatene ble publisert på foretakets nettsider 
i 2015. ABK gjennomfører pasienterfaringsundersøkelser annethvert år og neste 
undersøkelse vil derfor være i 2016. 
 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er i gang med 
pasienterfaringsundersøkelser i regi av Helse Vest. Begge rehabiliteringssengepostene 
deltar, ikke ferdigstilt. 
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Kvinne-barnedivisjonen: 
Pasienterfaringsundersøkelse gjennomføres med jevne mellomrom, og er i 2015 utført i 
forbindelse med pågående revisjon av føde- og barseltilbudet. 
 
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.  

 
• Opplæringa av pasientar og pårørande skjer i eit likeverdig samarbeid mellom 

brukarar og fagfolk, og det blir samarbeidd med kommunane om utvikling av lokale 
opplæringstiltak. 
 

Dette følges opp via Lærings- og mestringssenteret (LMS). Lærings- og 
mestringssenteret ved  vil i løpet av 2015 gjennomføre 72 diagnosekurs for 15 ulike 
diagnosegrupper. Ca 800 pasienter og nesten like mange pårørende har deltatt.  
 
Psykiatrisk divisjon har samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på opplæring av 
diverse psykosomatiske tilstander. En har også en systematisk opplæring vedrørende 
psykose, ADHD, autisme spekter tilstander og affektive tilstander. Det er kommunalt 
ansatte som gir opplæring i undervisningsoppleggene.  
 
Til Helse Stavanger HF og Helse Bergen 
• Helse Stavanger HF og Helse Bergen skal samarbeide om PET-tilbodet i regionen, 

inkludert prosedyrar, oppgåvefordeling, fagleg samarbeid og ein optimal utnytting 
av det eksisterande anlegg for produksjon av radiofarmaka i Helse Bergen. 

 
Det er etablert et godt samarbeid mellom Helse Bergen og Helse Stavanger HF i PET- 
prosjektet. Helse Bergen har deltatt i ressursgruppen ved utforming av anbudspapirer 
for anskaffelse PET CT. Prosjektet har vært på besøk i forhold til byggetekniske 
avklaringer. Radiologer og nukleærmedisinere har vært på hospitering. Det er i Helse 
Vest etablert en nettverksgruppe mellom alle sykehusene som arbeider med å få til felles 
prosedyrer inne radiologien. Er naturlig at også PET blir en del av dette. I forhold til 
leveranse av radiofarmaka er foretakene enig om en fordeling på saker som sjekkes ut. 
Helse Stavanger HF utreder fraktmuligheter og Helse Bergen ser på sine godkjenninger 
som produsent og hva som skal til internt av investeringer og endringer for å kunne 
levere FDG til Helse Stavanger HF. 

3.2  Kvalitet og pasienttryggleik 
Mål 2015: 
• Helseføretaka implementerer og følgjer opp alle relevante tiltak og målingar i det 

nasjonale og det regionale pasienttryggleiksprogrammet.  
 
De ulike tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er i høy 
grad implementert ved alle relevante enheter i foretaket. Imidlertid gjenstår fortsatt 
arbeid for å sikre at målinger blir systematisk gjennomført og resultatene brukt i 
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forbedringsarbeidet i divisjonene. 
 

• 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 tilgjengelig via Helse 
Vests 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 har en rutine som tilsier at alvorlige pasientskader skal publiseres 
på foretakets internettsider. Det er ikke publisert noen slike hendelser i 2015 og 
foretaket har startet et arbeid med å gjennomgå rutinen og sikre at den blir fulgt. 
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. 

 
• Helseføretaka gjer sine radiologiske prosedyrar og retningslinjer tilgjengelege for 

private og ideelle leverandørar, og støttar aktivt opp under at dei blir innførte hos 
private leverandørar. 
 

Helse Stavanger HF deltar aktivt i prosjektet felles prosedyrer i Helse Vest. Sjefradiograf 
har et særskilt ansvar for å videreformidle nye eller endringer i prosedyrer til Curato. 
Foretaket har i tillegg jevnlige møter med daglig leder Curato Stavanger og 
storkundeansvarlig i Curato Norge hvor man tar opp saker meldt fra begge parter. 
Foretaket har også fått på plass en god og fungerende rutine ved nedetid på den 
elektroniske overføringen mellom Helse Stavanger HF og Curato. I tillegg til en enklere 
rutine for direkte tilbakemelding kliniker/radiolog til Curato. 

 
• 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. Helseføretaka 
skal rapportere om kva planar dei har for å få gjennomført dette, innan 20. februar 
2015. Sjå brev datert 09.01.2015. 
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Kostnader 
Kostnadsutviklingen pr. oktober 2015 sammenlignet med 2014 viser at: 
 
Somatikk har økt med 9,7 %, psykiatri og TSB med 8,4% - hvorav VOP sykehus med 
8,4%, VOP DPS med 7,0%, BUP med 7,5% og TSB med 19,8%. 
 
Ventetider 
Som vist ovenfor er ventetidsmålet ikke nådd innen somatikk, og VOP. BUP er nær målet 
mens TSB har oppnådd målet. 
 
Aktivitet 
Det er i Helse Stavanger HF i 2015 planlagt høyere aktivitet innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, enn innenfor somatikken. Somatikken har 
planlagt for 0,5 % økning, mens BUP har planlagt 10 % økning, VOP 5 % og TSB 4 % 
økning.  
 
Veksten i aktivitet i somatikken pr. oktober 2015 sammenlignet med 2014 er på 0,9 % 
sykehusopphold, 10,3 % dag opphold og 6,9 % polikliniske konsultasjoner. Dette 
innebærer at all aktivitet er større enn plan. 
 
Pr. oktober 2015 sammenlignet med 2014 og plan for 2015 i parentes er 
aktivitetsutviklingen innen psykiatri og TSB følgende: 
 
VOP: Liggedøgn:   -6,1 %  (-7,9 %), døgnopphold: -1,2 % (-3,4 %), pol.: +12,4 % ( 4,0 %).  
BUP: Liggedøgn: -16,7 % (-7,9 %), døgnopphold:   0,0 % (-3,1 %), pol.:  +  5,6 % (-4,0%). 
TSB: Liggedøgn:      9,4 % ( 5,5 %), døgnopphold:  2,5%  (-2,4%), pol.:  +12,6 % ( 7,6 %). 
 
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)  
Hittil ligger aktiviteten under plan for alle aktivitetstallene. Målt mot fjoråret er det en 
vekst i polikliniske konsultasjoner, og en reduksjon i antall liggedøgn.  
Psykisk helsevern for voksne (VOP)  
For VOP ligger polikliniske konsultasjoner over plan, mens antall liggedager og 
døgnopphold er lavere. Hittil er det høyere aktivitet enn plan. Målt mot i fjor har VOP 
lavere antall liggedøgn, vekst i polikliniske konsultasjoner.  
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)  
Aktiviteten innen TSB er høyere enn plan for antall liggedøgn og for antall polikliniske 
konsultasjoner og aktiviteten er høyere målt mot fjoråret. Det er spesielt polikliniske 
konsultasjoner som viser vekst.  
Denne aktivitetsutviklingen er i tråd med satsingen i prosjekt «På hjemmebane» som 
skal gi et utvidet og bedre tilbud til pasientene uten innleggelser. 
 

 
• Pasientar i det psykisk 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. Helseføretaka skal rapportere om kva planar dei har for å få 
gjennomført dette innan 20. februar 2015. Sjå brev datert 13.01.2015. 

 



 14 

Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon behandler ca. 12000 unike personer hvert år, 
herav er ca. 3000 innlagte pasienter, de resterende ca. 9000 pasienter behandles 
poliklinisk. 11500 av disse behandles frivillig, og pasientene kan selv velge om de vil ta 
medikamenter eller ikke. Foretaket tilbyr en hel rekke evidensbaserte ikke-
farmakologiske behandlingsopplegg. Foretakets ansatte leger, psykologer, sykepleiere, 
fysioterapeuter, barnevernspedagoger, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre er 
selvsagt forpliktet på norsk lov og sin yrkesetikk å tilby den behandling som anses som 
den beste, og som er den mest forsvarlige. Det innbefatter i mange tilfeller også 
medikamenter, men det vil være på frivillig basis slik det er innen somatisk helse. Det 
gjelder alle diagnoser, og i alle faser av sykdomsutviklingen. Helse Stavanger HF er også 
opptatt av å ha en god dialog med pasienter når det gjelder medikamentvalg og bruken 
av disse.  Dette er et arbeid som man vil fortsette med og man vil nå gjøre bruk av 
kunnskapen som en brukerforsker har gitt gjennom en spørreundersøkelse ved 
psykosepostene, og likemannsarbeid i divisjonen (Psykiatrisk divisjon har snart ansatt 
10 likemenn).  

 
• 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 inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske senter. 
 

Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har en ambisjon om å få en drift som i større 
grad får pasientbehandlingen over fra døgn til dagbehandling. Dette vil innebære mer 
bruk av ambulante tjenester, der FACT/ACT vil være foretrukne modeller for pasienter 
der man samarbeider tett med de kommunale tilbudene. Det er også lagt opp til at en 
skal arbeide mer målrettet med Akutt ambulante team (AAT), for å sikre et solid tilbud 
til pasienter som trenger rask hjelp i en akuttfase, og der ikke innleggelse på sengepost 
alltid vil være riktig behandling. Ved å ha fokus på å gi pasienten og dens nettverk gode 
mestringsstrategier når de er i en krise, vil man i mange tilfeller opprettholde 
funksjonsnivået på en slik måte at de får en raskere tilfriskning. Dette vil for Psykiatrisk 
divisjon innebære at en ser om en kan samordne og bruke de samlede ressursene på en 
mer målrettet måte, for å styrke de ambulante tjenestene, og der en kan samarbeide 
tettere med de kommunale tjenestene. Det er allerede tildelt midler til FACT-team i 
Stavanger, Sola og Sandnes, noe en ser har effekt i form av redusert rate på 
reinnleggelser.  

 
Personell ansatt i Avdeling unge voksne har arbeidet i samhandlingsteam (Housing first 
team) øremerket bosetting og oppfølging av personer med samtidig alvorlig psykisk 
lidelse og ruslidelse. Avdelingen har også ansatte som arbeider tett med Stavanger 
fengsel og Åna fengsel, samt flere videregående skoler. I løpet av 2015 har Psykiatrisk 
ungdomsteam Sandnes pga. utadrettet markedsføring av tjenestene mottatt flere 
henvisninger fra barneverntjenestene i Sørfylket. 

 
• Prosentdel av årsverk i distriktspsykiatriske senter har auka i forhold til talet på 

årsverk innanfor psykisk helsevern i sjukehus. 
 

Pr. oktober 2015 utgjorde DPS-ene 40,2 % av brutto månedsverk av totalen for psykisk 
helsevern voksne mot 40,6 % pr. desember 2014. Dette er en nedgang på 0,4 
prosentpoeng. 
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• 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. 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i tvangsinnleggelser 2013-2015. Denne viser en 
økning i andelen som mottas på tvang med en tilsvarende reduksjon i andelen som 
mottas frivillig. Det er uklart for Helse Stavanger HF hva denne endringen er uttrykk for, 
men utviklingen vil bli nøye analysert med fokus på å finne forklaringer og tiltak som 
kan motvirke utviklingen. 
 
 
Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon alle innleggelser for voksne over 18 år på 
frivillig og tvang i sjukehus,(Spesialavdeling for voksne, Avdeling Unge voksne og 
DPS-er 2013-2015 (til 31.8). 
 
Innleggelse frivillig eller ved tvang etter vedtak av 
spesialist 

2013 
 

2014 
 

2015* 
 

 

 antall % antall % antall %  
Frivillig (jf § 2-1): 2286 79,6 2165 75,6 1331 71,3  
Tvungen observasjon med døgnopphold (jfr. § 3-2 jfr. 
§ 3-5-1) og Tvungen psykisk helsevern med 
døgnopphold (§3-3, §3-5-1) 

586 20,4 699 24,4 471 26,9  

 2872 100 2864 100 1752 98,2  
*Gjelder perioden Periode: 01.01.15 – 31.08.15 

Når det gjelder bruk av tvang i så viser figuren nedenfor en jevn nedgang i total 
tvangsmiddel bruk fra 2013 til 2015 (prognose). 
 
Basert på prognose for 2015 innen vedtaksområdene §§ 4-3 – 4-8 vil man få en nedgang 
i vedtak om tvang i sykehus på -19 %. Her er særlig viktig å se at bruk av skjerming (-11 
%), vedtak bruk av mekanisk tvang (-34 %) og vedtak bruk av isolasjon (-35 %) 
reduseres. Spesialavdeling for voksne har i 2015 hatt stort fokus på registrering praksis 
ved bruk av tvang og lovforståelse. Dette kan være årsaken til reduksjon av tvang 
samlet. 
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§ 4-3: Skjerming med vedtak eller for-
lenging av vedtak med skjerming.

§ 4-4: Tvangs behandling med 
legemiddel eller ernæring uten eige 
samtykke.

§ 4-5: Innskrenkinger i samkvem med 
omverden

§ 4-6: Undersøking av rom, eiendeler 
samt kroppsvisitasjon

§ 4-8a: Vedtak om bruk av mekanisk 
tvang

§ 4-8b: Vedtak om bruk av isolasjon

§ 4-8c: Vedtak om bruk av 
korttidsverk-ande legemiddel

§ 4-7: Beslag

§ 4-8d: Kortvarig fastholding

-11 %

+6 %

-23 %

+53 %

+75 %

-34%

-35%

-7%

+1 %

Sum Tvang:

-19 %
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Tiltak for reduksjon og riktig bruk av tvang: 
Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har en egen handlingsplan for reduksjon av 
tvang. Flere tiltak er iverksatt: 

o Prosjekt for å redusere presset på innleggelser og styrke tilbudet til pasienter 
utenfor sengepost.  

o Fokus på ettervern under prosjektet «hjelp på hjemmebane».  
o Gjennomgang av «målgruppepasienter – pasienter» som har mange 

innleggelser. 
o Kvalitetssjekk av registrering av vedtak månedlig på hver post på 

Spesialavdeling for voksne. 
o Arbeidsgruppe for å se på behandlingsforløp for pasienter med 

personlighetsforstyrrelser som har hatt hyppige innleggelser med noen 
ganger bruk av tvang. 

o P 15 arbeidsgruppe for å monitorere bruk av tvang i Psykiatrisk divisjon med 
tertialvis rapportering til ledergruppen.  

 
• Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er vidareutvikla i tråd med regional 

plan for TSB 2015–2019. 
 

o Langt de fleste tiltak i den regionale planen er fulgt opp 100%, mens enkelte 
andre tiltak er påbegynt i tråd med planen.  

o Kvalitetsregister for rusbehandling implementeres.  
o Etablering av tjenester ved Nytorget legesenter og Stavanger medisinske senter (i 

samarbeid med TIPS og BUPA).  
o Systematisk samarbeid om å øke antall henvisninger fra barnevernet i 

kommuner. Psykiatriske ungdomsteam som samhandler med videregående 
skoler. Ruskonsulentordningen i foretaket dekker arbeid med tidlig intervensjon 
innen somatikk og innebærer hospitering på psykiatrisk akuttmottak.  

o Både Gauselskogen og Veksthuset Rogaland tilbyr brukerstyrte senger.  
o Døgnklinikkene i TSB tilbyr oppfølging etter utskriving.  
o Det er etablert Drop-out team som brukes direkte av pasienter. 

 
En del tjenesteutvikling avventes og bør sees i sammenheng med sentrale myndigheters 
Opptrappingsplan for rusfeltet – varslet ferdigstilt høsten 2015. 

 
• 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 et tett og godt samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken, HABU 
Stavanger og BUPA – bl.a. faste ledermøter og faste ordninger med faglig samarbeid. Det 
er også under etablering en felles poliklinikk for psykosomatiske lidelser.  
 
Gjennom ordningen med ruskonsulentene på somatiske avdelinger (jf. foregående 
kulepunkt) følger man opp at pasienter som blir behandlet for somatiske lidelser også 
får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/ eller rusproblemer. Denne høsten 
hospiterer de på psykiatrisk akuttmottak for å avklare om det er nødvendig med 
ytterligere avhengighetskompetanse der.  
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• Helseføretaka sikrar at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig utgreiing og 

behandling for psykiske lidingar og rusavhengigheit. Helse Vest RHF skal samarbeide 
med Helsedirektoratet og regionane i Bufetat om å etablere strukturar og rutinar, og 
skal gi ein kortfatta status for arbeidet til departementet innan 1. mai 2015. Status 
skal vise kva som kan gjerast i 2015, og kva som bør gjerast på lengre sikt. 
Helseføretaka må delta i dette samarbeidet. 
 

Helse Stavanger HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har etablert konsultasjon 
og veiledning i alle Bufetat sine institusjoner i Helse Stavanger HFs opptaksområde. I 
møte med institusjonslederne i Bufetat ble det uttrykt at de var fornøyd med 
samarbeidet. Det utredes om en må øremerke stillinger som skal arbeide ambulant med 
å sikre god tilgang for barn og unge som bor i institusjoner i regi av Bufetat, da en har 
erfaring med at de har fått et tilbud som de i liten grad nyttegjør seg. Ved å ha et mer 
oppsøkende tilbud kan en kanskje få til et tilbud som er mer i samsvar med brukernes 
behov.  

 
• 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. 

 
Dette er ivaretatt. Det er et tett samarbeid med Barnehuset. 5 sosialpediatere inngår i 
«turnus» for å ivareta tjenesten. Det er etablert rutiner for hvordan tjenesten skal 
utføres. Dersom barn trenger innleggelse i Barne- og ungdomsklinikken skjer dette på 
lik linje med andre barn som trenger innleggelse. 

 
• Ansvarsovertaking frå 2016 for tilbod til born og vaksne som har vore utsette for 

seksuelle overgrep, er førebudd. Helseføretaka skal gi ei særskild rapportering med 
plan for arbeidet innan 20. april 2015. Sjå brev datert 27.01.2015. 
 

Det vises til brev fra Helse Stavanger HF til Helse Vest datert 22.06.2015. 
 
Stavanger kommune har fram til nå hatt et velfungerende voldtektsmottak på vegne av 
kommunene i Sør-Rogaland. Fra 2016 er det besluttet at helseforetakene skal ha ansvar 
for drift av voldtektsmottakene. Helse Stavanger HF har høsten 2015 inngått avtale med 
Stavanger kommune om at det eksisterende tilbudet til voksne utsatt for seksuelle 
overgrep fortsatt skal driftes av Stavanger kommune fra 2016 med finansiering fra Helse 
Stavanger HF. Dette er et velfungerende tilbud – der det også er et nært og godt 
samarbeid med foretakets Kvinne- og barnedivisjon om både sporsikring, 
skadedokumentasjon samt generell volds- og overgrepshåndtering. Helse Stavanger HF 
skal betale Stavanger kommune kr. 3,8 mill. pr. år for driften av tilbudet. 
 
Når det gjelder tilbudet til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep så har 
foretaket 15.05.2012 inngått avtale med Rogaland politidistrikt og Statens Barnehus 
Stavanger om mottak, undersøkelse og bistand til barn utsatt for seksuelle overgrep. 
 
• Tilbodet i gynekologiske avdelingar til abortsøkjande kvinner som vender seg 

direkte til sjukehus, er styrkt. 
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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 nasjonalt prosjekt. De mottar og gjennomfører behandling av noen 
få kvinner. Prosjektet startet opp våren 2015. 

 
• Helseføretaka leverer kunnskapsbaserte fagprosedyrar til Nasjonalt nettverk for 

fagprosedyrar i 2014 (HF Bergen: minst 10, HF Stavanger: minst 5, HF Fonna og HF 
Førde: minst 2 kvar). Produksjonen av prosedyrar skal vere samordna og tilpassa 
klinikarane, utan duplikat. Helseføretaka tilpassar og tek i bruk dei andre 
prosedyrane som er publiserte på nettsida til Helsebiblioteket. 
 

Helse Stavanger HF har i samarbeid med Universitetet i Stavanger og 
Kunnskapssenteret arrangert kurs i utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for 
å øke kompetansen i produksjon av denne type prosedyrer. 
 
Det pågår nå arbeid med 2 fagprosedyrer til Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. 
Helse Stavanger HF har ikke nådd målsettingen. 
 
• Helseføretaka betrar rapporteringa til NPR om skadar og ulykker. 

 
De pasienter som behandles ved Akutt poliklinikk fyller selv ut skademeldingsskjema. 
Helse Stavanger HF starter nå en ordning med å legge skadeskjema klar i pasient- 
mappene. Det forventes at dette tiltaket vil forbedre rapporteringen om skader og 
ulykker. 
 
• Helseføretaka held seg oppdaterte om, og sett i verk, avgjerder som er tekne når det 

gjeld system for innføring av nye metodar. 
 
I Helse Stavanger HF er det etablert et system for mini-metodevurdering. I 2015 ble det 
arrangert et miniseminar om temaet med mange aktuelle deltakere. Flere områder er 
blitt vurdert som aktuelle for mini-metodevurdering, men det er foreløpig ikke 
gjennomført noen i foretaket.  
 
• Sjekkliste for trygg kirurgi skal brukast ved alle kirurgiske inngrep. 
 
Sjekklisten brukes nå i all vesentlig grad ved alle relevante operative inngrep. 
Indikatoren for bruk av sjekklisten følges opp på ulike nivå i foretaket. 
 
• HF-a har satt i verk tiltak for å rekruttere og behalde blodgivarar. Det vises til 

Helsedirektoratet sin rapport: «Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan 
bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning, IS-2129». 

 
Helse Stavanger HF har i brev av 03.11.2015 rapportert til Helse Vest om følgende 
etablerte og planlagte tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere: 
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Etablerte tiltak: 
Her kan nevnes: 
Helse Stavanger HF har en rekke satellitt-tappestasjoner for blodgivere rundt i 
distriktet. Disse drives i samarbeid med Røde Kors – som for øvrig har nasjonale 
vervingskampanjer for å få flere blodgivere. 
Helse Stavanger HF har blant flere tiltak hatt og har tilbud om utvidet åpningstid fram til 
kl. 18.00 på onsdager. 
 
Planlagt tiltak: 
Helse Stavanger HF har et prosjekt sammen med «Sykehuset i Våre Hender» med det 
formål å anskaffe, og sette i drift, en mobil blodgivertjeneste i form av en trailer i løpet 
av 2016/2017. Dette er et vesentlig tiltak for både å beholde eksisterende 
blodgiverkorps, samt øke muligheten for rekruttering. 

 
Til Helse Bergen og Helse Stavanger HF: 
• Snarast etablerer tilbod om rituell omskjering for å oppfylle lova om rituell 

omskjering av gutar. Tilboda skal også dekkje behova i Helse Førde og Helse Fonna. 
 

Kirurgisk divisjon, urologisk seksjon vil gjennomføre rituell omskjæring av guttebarn 
over 2 år innenfor normal drift. Dette vil imidlertid gå på bekostning av annen planlagt 
drift de dager inngrepet gjennomføres. Primo november måned er det 20 barn på 
venteliste, men man forventer en økning når tilbudet er på plass. Tilbudet vil bli 
organisert på følgende måte: 

1. Inngrepene gjennomføres som dagkirurgi ved Dagkirurgi Hillevåg i narkose.  
2. En fast hel dag pr. måned. Dette vil være mest effektivt og tapper minst mulig av 

annen planlagt aktivitet.  
3. Faste overleger gjennomfører inngrepene. Ingen opplæring. Planlegger 4-5 barn 

pr. gang. Regner med det tar en god time pr barn (samtale, forberedelse, anestesi, 
inngrep).  

4. Barnet skal være klarert direkte til operasjon fra fastlege. Krever god henvisning.  
5. Tilbudet informeres om i Praksisnytt med krav om at barnet skal være klar-ferdig 

utredet av fastlege til operasjon.  
6. Anestesiskjema sendes ut til fastlege for utfylling med retur før barnet settes opp.  
7. Evt. tolketjeneste avklares.  

 

3.3 Personell, utdanning og kompetanse 
Mål 2015: 
• Samarbeidsorgana mellom regionale helseføretak og universitet/høgskular blir 

brukte aktivt for å planleggje aktuelle utdanningar og drøfte saker knytte til 
utdanningsområdet. 

 
Helse Stavanger HF og Universitetet i Stavanger har gjennomført fler samarbeidsmøter i 
henhold til fast møteplan.  
 
Det etableres nå en tilsvarende ordning mellom Helse Stavanger HF og Høgskolen i 
Bergen. Det planlegges to faste møter pr. år. 
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• Det skal gjerast analysar og lagast planar for å sikre at ein har tilstrekkeleg 
kvalifiserte medarbeidarar og kompetanse framover. 
 

Helse Stavanger HF har gjennomført analyser og utarbeidet planer for å sikre 
tilstrekkelig kvalifiserte medarbeidere og kompetanse fremover.  
 
Avdelingene/divisjonene har i stor grad utarbeidet kompetanseplaner. Psykiatrisk 
divisjon har også egen forskings- og undervisningsenhet som tilbyr systematisk 
opplæring og videreutvikling av kompetanse for alle typer helsepersonell i divisjonen.  

 
Et godt og tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene er viktig for å sikre at foretaket 
har rett kompetanse til å møte fremtidens utfordringer i spesialisthelsetjenesten i 
regionen. Tiltak som kan medføre økning av studiekapasitet og bedring av 
studiefullføringsgrad er viktige tiltak å prioritere i årene fremover.  
 
• Helse Vest vil vidareutvikle dialogen og samarbeidet for vidaregåande opplæring på 

Vestlandet. 
 
Helse Stavanger HF har samarbeidsmøter 2 ganger i året med alle videregående skoler i 
Sør-Rogaland som har linje i Helse- og sosialfag.  Dette for å planlegge og legge til rette 
for fordypningspraksis for elever i helse- og sosialfag (2 elever pr. skole). Foretaket har 
også samarbeidet med rekrutteringspatruljen som besøker alle videregående skoler i 
området før det søkes læreplass. 
 
Foretakets opplæringskontor har vært sterkt delaktig i planlegging og gjennomføring av 
de årlige konkurransene i yrkesfag - for oss fylkesmesterskap og NM i 
helsefagarbeiderfaget. Dette har også bidratt til gode samarbeidsrelasjoner med de 
videregående skolene. I de senere årene har foretaket også samarbeidet med Fagskolene 
i området for å legge til rette for videreutdanninger for helsefagarbeidere. 

 
• 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 HF pr. 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:  
Divisjonen ønsker flere LIS-leger for å kunne opprettholde egen kompetanseplan for 
leger og å kunne ta imot andre LIS innenfor gynekologi og plastikk kirurgi. 
 
Divisjon for medisinsk service: 
Anestesilegeavdelingen har tilstrekkelig med utdanningsstillinger. 
Avd. for patologi har behov for og kapasitet til ytterligere minst en utdanningsstilling.  
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Psykiatrisk divisjon:  
TSB har i dag 1 LIS-stilling. Avdelingen har i budsjettinnspill for 2016 bedt 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 HF. 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. 

 
• Fast tilsetjing av legar i spesialisering. Helse Vest vil etablere eit felles regionalt 

prosjekt der ein føreset at helseføretaka medverkar i tråd med målformuleringane i 
prosjektet.  
 

Helse Stavanger HF deltar aktivt i det regionale prosjektet i forbindelse med innføringen 
av faste LIS. Den regionale prosjektlederen kommer også fra Helse Stavanger HF. 

 
• Utdanningsløpet for legar i spesialisering skal planleggjast med ein tidshorisont som 

er lang nok til å understøtte krava om at time skal tildelast ved første kontakt, og at 
time skal knytast til behandlar. 
 

Medisinsk divisjon: 
Dette er under utarbeidelse i alle enheter for alle leger som har poliklinikk. 
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Planleggingshorisonten skal bli i tråd med målsetting om relativt kort tid.  
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Psykiatrisk divisjon:  
Det under utarbeidelse en plan for alle leger i spesialiseringer innen for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette innebærer blant annet 
samarbeid mellom BUP, VOP og somatikken for å sikre gode overganger i 
utdanningsløpet og dermed sikre lang nok planleggingshorisont til å tildele alle time og 
behandler i første brev. Det er imidlertid utfordringer med å ha tilstrekkelig lang 
planleggingshorisont og få inn vikarer ved svangerskapspermisjoner o.l. 
 
• Innleigde skal planleggjast inn i arbeidsplansystemet i den eininga dei er knytte til. 

 
Ekstern innleie ivaretas av Bemanningssenteret i Helse Stavanger HF. 
Bemanningssenteret bruker arbeidsplanleggingssystemet GAT for å sikre at vikarene 
blir lagt inn i arbeidsplanen til den avdelingen de er tilknyttet. 
 
• Det er tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet for alle faggrupper. 
 
Helse Stavanger HF har en omfattende undervisningsaktivitet. I overkant av 1500 
studenter og lærlinger er registrert i løpet av året. Disse kommer fra ulike fagretninger. 
Mottak av studenter og lærlinger er et viktig tiltak for å sikre fremtidig rekruttering. 
 
• Alle som har praksis som ein del av sin utdanning skal registrerast i 

arbeidsplansystemet. 
 

Alle studenter registrerer sin CV i rekrutteringsverktøyet Webcruiter på samme måte 
som en ordinær arbeidssøker. Dette sikrer at de blir registrert i arbeidsplansystemet.   
 

3.4 Forsking og innovasjon 
Mål 2015: 
• Det er gjennomført før-kommersielle prosjekt som ein del av oppfølginga av 

«Fremme innovasjon og innovative løysingar i spesialisthelsetenesta gjennom 
offentlege anskaffingar» frå 2012. I årleg melding skal ein rapportere om talet på 
gjennomførte og pågåande prosjekt, med prosjekttittel. 
 

Det er gjennomført to før-kommersielle prosjekter: «Smarte Pasientrom» og 
«Elektroniske tavlemøter», mens det pågår to før-kommersielle prosjekter: 
«Helse@Hjemme» og «Smart Crowding». Det pågår jevnlig kontakt med ulike avdelinger, 
markedsaktører og samarbeidspartnere, hvor det blir diskutert ulike problemstillinger 
som kan være aktuelle for denne typen prosjekt. 
 
Helse Vest Innkjøp HF er etablert. Det har vært et ønske fra Strategisk 
innovasjonsnettverk å knytte innkjøpsforetaket tettere til seg, for å styrke kompetanse 
på før-kommersielle innkjøp og innovative anskaffelser. 

 
• 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 helsetenesteforsking. Helseføretaka skal 



 24 

leggje til rette for brukarmedverknad og ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjer 
når dei ligg føre.  
 

Rapporten «Brukermedvirkning i helseforskning i Norge» ble i april 2015 vedtatt av 
styret i Helse Vest. I september vedtok også i styret i Helse Stavanger HF at denne skal 
ligge til grunn for økt brukermedvirkning i de ulike fasene i forsking. 
Forskningsdirektøren har hele tiden hatt konstruktiv og god dialog med Brukerutvalget i 
Helse Stavanger HF for å lage interne systemer for brukermedvirkning i forsking, og i 
styremøtet 03.09.15 ble det også vedtatt å opprette et samarbeidsutvalg for 
brukermedvirkning i forsking. Dette samarbeidsutvalget hadde i oktober sitt første 
konstituerende møte, og det vil ha 4-5 regelmessige møter årlig.  Det bærende prinsipp 
vil være at det er åpenhet om den forsking som finner sted i Helse Stavanger HF, og 
brukerrepresentantene i et samarbeidsutvalg skal bli fullt orientert om nye 
forskingsprosjekt og hvordan disse er planlagt gjennomført. I tillegg til dette har 
Forskningsavdelingen høsten 2015 divisjonsvise møter vedrørende forsking hvor 
brukerrepresentanter blir invitert, og brukermedvirkning blir ett av agendapunktene. 
De forskingsmiljøer og kompetansesentre som har etablert egne bruker- eller 
referansegrupper innen sine felt vil også videreføre og videreutvikle disse 
samarbeidene. 
 
• Deltek i nasjonale forskingsnettverk på område der det er behov for slike, mellom 

anna for persontilpassa medisin, jf. rapport frå nasjonal utgreiing av persontilpassa 
medisin i helsetenesta frå 2014. I årleg melding skal det rapporterast tal og namn på 
nettverk som helseføretaka er med i. 
 

Helse Stavanger HF har ifølge foretakets forskningsavdeling kunnskap om at foretaket 
deltar i  2 formelle forskningsnettverk. Disse er: Forskningsgruppe for barn er aktive i 
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Kontakt: Knut Øymar. Foretaket 
deltar også i forskningsprosjekter i regi av nettverket Clinical Trial Alliance (CTA) som 
er satt opp av Nordisk Råd i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og der 
er Bjørnar Gilje sentral. Foretakets formelle kopling til CTA er imidlertid gjennom 
foretakets rolle som partner i NorCRIN. 
 
Til Helse Stavanger HF og Helse Bergen: 
• Infrastruktur, utprøvingseiningar og støttefunksjonar for kliniske studiar er styrkt 

ved universitetssjukehusa. I årleg melding skal det gjerast greie for 
o avslutta kliniske studiar i 2015, og kliniske studiar som går føre seg i 

2015 
o auka kapasitet innan støttefunksjonar (kort omtale av korleis og kva 

støttefunksjonar det gjeld) 
o talet på pasientar inkluderte i kliniske studiar 

 
Helse Stavanger HF er partner i den nasjonale infrastrukturen NorCRIN, deltaker i den 
nasjonale infrastrukturen Biobank Norge via representasjon i fleire arbeidsgrupper, og 
deltaker i den nasjonale infrastrukturen NorPedMed via barnenettverket i Helse Vest. 
 
Registreringssystemet ved Forskningsavdelingen er foreløpig ikke satt opp for å samle 
løpende informasjon om avslutningstidspunkt for kliniske studier. Det er registrert ca. 
412 pågående prosjekter ved foretaket og noen av disse er avsluttet, men har foreløpig 



 25 

ikke meldt inn sluttdato. 24% av de pågående studiene er klinisk utprøving av 
legemiddel. 
 
Foretaket har pr. november ingen formelle forskningsposter eller -enheter. I 
avdelingene er det pr. oktober 2015 fristilt ca. 8 årsverk for prosjektsykepleiere, 
bioingeniører og annet støttepersonell. Foretaket har også opprettet 2,4 årsverk sentralt 
for statistikere. Dette er i 2015 økt med 1 stilling fra 1,4 stilling i 2014. 
 
Foretaket har høsten 2015 utarbeidet en intern utredning som konkluderer med 
konkrete anbefalinger om og modeller for etablering av forskningsposter og annen 
forskerstøtte i løpet av 2016 og de nærmeste årene. Utredningen er nå til administrativ 
behandling. 
 
Registreringssystemet ved Forskningsavdelingen er foreløpig ikke satt opp til å samle 
løpende informasjon om antall deltakere i kliniske studier. 
 

 

4 Ressursgrunnlaget 

4.1 Kvalitetsbasert finansiering 
 
Helse Stavanger HF følger opp de indikatorene som inngår i kvalitetsbasert finansiering. 
 

5 Økonomiske krav og rammevilkår 

5.1 Økonomiske resultatkrav 
 
Helse Stavanger HF fikk et resultatkrav fra eier på kr. 80 mill. i 2015. Budsjettet for 2015 
ble utarbeidet i tråd med dette kravet, og vedtatt i møte 18.12.2014, sak 83/14 B. 
Hittil pr. oktober 2015 har foretaket et regnskapsført positivt resultat på kr. 32,8 mill., 
noe som gir et negativt budsjettavvik hittil i år på kr. 33,8 mill. Årsregnskapet er ikke 
avsluttet enda, men foretaket vil ikke oppnå resultatkravet for 2015. Prognosen er satt 
til 65 mill. kr. 

5.2 Endringar i driftskredittramma 
 
Foretaket har god likviditet og følger nøye opp likviditetsstyringen. Helse Stavanger HF 
har ikke benyttet seg av driftskreditten i 2015. 

5.3 Investeringar 
 
Per oktober 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på kr. 101 mill. 
Budsjettet for 2015 er på kr. 342 mill. inkludert etterslep i investeringer fra 2014. 
Prognose for totale investeringer 2015 er beregnet til kr. 145 mill. 
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5.4 Lån til investeringar 
 
Helse Stavanger HF fikk i forbindelse med budsjett for 2015 innvilget lån fra Helse Vest 
RHF på kr. 25 mill. kr til ombygging og etablering av senger i MOBA-bygget. Arbeidet er i 
gang, men Helse Stavanger HF har ikke bedt om å få lånet utbetalt ennå.  Helse Stavanger 
HF fikk i budsjettet for 2014 også innvilget kr. 50 mill. i lån til etablering av palliativt 
senter samt PET-senter ved behandlingen av budsjett 2014. Foretaket vil vurdere å få 
lånene utbetalt i 2016. 
 

5.5 Finansielle leigeavtalar 
 
Helse Stavanger HF har ingen finansielle leieavtaler. 
 

6 Organisatoriske krav og rammer 2015 

6.1 Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet 
 
• Helse Vest RHF ber helseføretaka om å gjennomføre tiltak for å redusere variasjonar 

i effektivitet og ventetid mellom sjukehusa, inkludert 
o å sikre læring mellom avdelingar og sjukehus ut frå kunnskap om beste 

praksis, og særskilt vurdere kva konkrete tiltak som er nødvendige for å 
redusere ventetider og auke effektiviteten i einingar som er mindre 
effektive enn gjennomsnittet 

o å implementere felles faglege retningslinjer og standardiserte 
pasientforløp 

o å identifisere flaskehalsar i pasientbehandlinga og setje i verk konkrete 
tiltak for å avhjelpe dei 

o å peike på tiltak som gir betre planlegging og organisering, slik at 
kapasiteten ved poliklinikkar og på operasjonsstover og utstyr blir utnytta 
betre gjennom døgnet, og finne ut korleis private aktørar kan nyttast meir 
målretta 

o å analysere område der praksis, eller aktivitet, skil seg klart frå 
landsgjennomsnittet, og setje i verk nødvendige tiltak for å følgje opp 
funna. 

 
 
Helse Stavanger HF har i 2015 prioritert arbeidet med følgende: 
 

o Tiltak for å styrke kapasitet og kompetanse innen legetjenesten i akutt mottak 
for å sikre bedre og mer effektive pasientforløp. 

o Tiltak som effektiviserer de kliniske beslutningsprosessene (inkludert 
tavlemøter) og dermed medvirker til mer effektive pasientforløp. 

o Analyse av og tiltak rettet mot å få redusert liggetiden for pasientgrupper med 
lenger liggetid enn landsgjennomsnittet, hvor liggetiden ikke er medisinsk 
begrunnet. 
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o Tiltak med sikte på overgang fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinisk 
behandling. 

 
Ovenstående tiltak har bl.a. medført reduksjon i liggetider og betydelig nedgang i 
antall korridorpasienter. 

6.2 Andre tiltak for å sikre betre spesialisthelseteneste 
 
• Helse Vest RHF ber helseføretaka om å sørgje for at felles pasientadministrative 

rutinar og system sikrar god ivaretaking av nye pasientrettar som følgje av 
endringane i lova om pasient- og brukarrettighetar, ordninga med fritt 
behandlingsval og pakkeforløp for kreft. 
 

Helse Stavanger HF har deltatt aktivt i regionale prosjekter på området for å sikre god 
ivaretakelse av nye pasientrettigheter knyttet til endringene i lov om pasient- og 
brukerrettigheter, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. 

 
• Helseføretaka følgjer opp regionale og nasjonale tiltak mot svikt i 

pasientadministrativt arbeid knytt til pasientar. Leiarar med personalansvar for 
tilsette som arbeider med PAS/EPJ-systemet, skal ha opplæring i generell 
funksjonalitet for kvalitetssikring og rapportering etter regional opplæringsplan. Det 
blir føresett at helseføretaka kan gjere greie for status. 
 

Alle aktuelle ledere med personalansvar er tilbudt opplæring i de mest sentrale 
funksjonene.  
 
Elektronisk atlasteneste 
For å få betre kunnskap om forbruk av og variasjon i helsetenester skal det lagast ei 
nasjonal elektronisk atlasteneste. Helse Vest RHF, saman med Helse Nord RHF, har i 
2015 fått i oppgåve frå Helse- og omsorgsdepartementet å lage ein nasjonal 
atlasfunksjon knytt til variasjon i bruk av helsetenester. Helse Førde skal ha ei sentral 
rolle i dette arbeidet.  
 
• Helse Vest RHF ber helseføretaka om å støtte opp under arbeidet med å realisere ein 

slik atlasfunksjon. 
 
Helse Stavanger HF er ikke kjent med at det har vært aktivitet knyttet til realisering av 
en slik atlasfunksjon. 

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. 
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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. 
 

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 har fortsatt den gode dialogen med ledelsen i Sykehusbygg HF. 
Følgende tjenester er levert og skal leveres fra Sykehusbygg HF i konseptfasen: 

• Følgende områder inkludert/levert: 
– Kvalitetssikring og oppdatering HFP  
– Oppdatering av HPU og OPT  
– Kvalitetssikring konseptrapport (høringsversjonen) 
– Generell rådgivning etter behov 

• Følgende gjenstår: 
– Utarbeidelse av alternative gjennomføringsstrategier (kan og inngå i 

forprosjektfasen) 
– Romfunksjonsprogram (i forbindelse med oppdatering av DFP) 

Deltagelse i forprosjektfasen innenfor ulike områder, etter samarbeidsmodell en skal 
enes om, herunder skaffe ressurser til prosjektet. 

 

6.4 Felles retningslinjer for brukarmedverknad 
 
• Helse Vest RHF ber om at helseføretaka deltek i dette arbeidet, og sikrar at 

brukarutvala blir orienterte og involverte. 
 
Ikkje aktuelt for HF-a å rapportere på dette kravet. 

6.5 Informasjonsteknologi og digitale tenester 
 
Helseføretaket skal bidra til: 
• Helsedirektoratet sitt arbeid med organisering og styrka verkemiddelbruk for å auke 

gjennomføringsevna på IKT-området. 
 

Helse Stavanger HF har deltatt i regionale aktiviteter på området, primært det regionale 
PoPP prosjektet. 

 
• 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 HF har deltatt i de regionale aktivitene på dette området. 
 

• Sørgje for at det er etablert løysingar for elektronisk kommunikasjon mellom 
sjukehus og med andre aktørar i helse- og omsorgstenesta. 
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Foretaket kan nå sende epikrise og polikliniske meldinger til pleie- og omsorgstjenesten 
i 12 av 18 kommuner. Sist kommune som ble koblet opp var Forsand kommune. I løpet 
av 2016 planlegges et prosjekt for sending av meldinger til Helsestasjon. 
 
• Sørgje for effektiv overvaking og forvaltning av IKT-system og nødvendig 

infrastruktur. 
 

Dette gjøres i hovedsak av Helse Vest IKT.  
 
Helse Stavanger HF har overvåking av negative applikasjonskvitteringer, for epikrise og 
laboratoriemeldinger. Dette er forøvrig en av oppgavene  som er foreslått flyttet i 
prosjektet Optimalisering av EPJ forvaltning. 

 
• Samordne det strategiske arbeidet på IKT-området i spesialisthelsetenesta slik at 

IKT-tiltak i størst mogleg grad blir realiserte på nasjonalt nivå, og sørgje for at 
Nasjonal IKT HF tek ei aktiv rolle i utvikling og gjennomføring av nasjonale IKT-
tiltak. 
 

Helse Stavanger HF deltar med møtende vararepresentat for Helse Vest i 'Nasjonal IKT 
Systemeierforum' og representerer Helse Vest i nasjonal IKT systemeierforums 
forvaltningsgruppe - journalstruktur og tilgangsstyring. 
 
Helse Stavanger HF og Stavanger kommune var i 2014 pilot for innføring av Nasjonal 
Kjernejournal og hadde i 2015 en sentral rolle i utrullingen av løsningen i Helse Vest. 
Alle innbyggerne i Helse Vest fikk kjernejournal i mars og helsepersonell ved alle 
institusjonene tok i bruk løsningen i april. 

 
• Sikre at det blir gjennomført felles innkjøp i samband med nye IKT-løysingar ved 

AMK-sentralane. 
 

Helse Stavanger HF deltar i regionalt prosjekt knyttet til dette. 
 

• Implementere elektronisk oppgjersløysing for h-reseptar i 2015. 
 

Helse Stavanger HF deltar i regionalt prosjekt på dette området. 
 

• 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. 
 

Regionenes tilbakemeldinger har tidligere i år vært koordinert av Systemeierforum i 
NIKT, Nasjonal IKT. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besluttet i høst at de ønsket 
individuell rapportering av RHF-ene. Hvert HF har rapportert inn til regional 
systemansvarlig (Bjørg Aven) som har samlet oversikten for regionen. Rapporteringen 
til HOD ble i oktober ivaretatt av AD i Helse Vest IKT/Regional systemeier.  
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• Helseføretaka skal delta i det nasjonale arbeidet med informasjonstryggleik, 
inkludert arbeidet med tenester for autentisering (identitetsforvaltning), 
autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlege oppslag i 
behandlingsretta helseregister). I dette ligg òg kvalitetssikring og bruk av innhaldet i 
relevante administrative register i sektoren, mellom anna Adresseregisteret. 
 

Helse Stavanger HF deltar i aktuelle regionale prosjekt.  Helse Stavanger HF har også 
deltatt i Helsedirektoratets utarbeidelse av veileder for informasjonssikkerhet i 
medisinsk utstyr, og deltatt i kartlegging i regi av regjeringens digitalt sårbarhetsutvalg  
(Lysneutvalget). 

 

6.6 Miljø- og klimaarbeid 
Helse Vest RHF ber om at helseføretaka: 

o 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 

 
Helse Stavanger HF stiller miljøkrav i alle anskaffelser. I konkurransegrunnlagsmalen 
fremkommer følgende i punkt 1.14:  

Miljø og samfunnsansvar 

Oppdragsgiver er opptatt av at varer og tjenester produseres og utføres på en måte som 
er samfunnsmessig og etisk forsvarlig.  
Helse Stavanger HF er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Helseforetaket vil ha 
fokus på kontinuerlig forbedring i forhold til å minske belastningen våre anskaffelser 
har på det ytre miljø. Det stilles krav til at alle produkter og tjenester som leveres til 
Helse Stavanger HF som et minimum skal være i henhold til gjeldende miljølovgivning.  
Oppdragsgiver har spesielt fokus på å sørge for at det stilles miljøkrav i alle relevante 
anskaffelser, samt å redusere CO2-utslipp, papirforbruk og energiforbruk.  
Som standard stilles det i alle Oppdragsgivers kontrakter krav til at våre leverandører 
skal sørge for at varer som skal leveres til Oppdragsgiver blir produsert på en etisk 
forsvarlig måte og i henhold til internasjonale overensstemmelser.  
I tillegg er det har vi følgende tatt inn i mal for kravspesifikasjon tatt inn detaljerte krav 
om hva tilbyder skal dokumentere i sin miljøprofil (tilpasses den enkelte anskaffelse) 
hva angår:  

• Produksjon 
• Transport og emballasje 
• Drift og forbruk 
• Kassasjon og gjenvinning 

 
Helse Stavanger HF har også startet innføring av en sjekkliste før kunngjøring av 
konkurranse. Hensikten er at denne skal benyttes til måling av blant annet miljøkrav. På 
grunn av arbeidet med virksomhetsoverdragelsen har foretaket ikke fått gitt dette 
arbeidet nok fokus. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før dette er på plass.  
 

o følgjer opp regjeringa sitt mål om å sikre utfasing av fyring med fossil olje i 
alle offentlege bygg innan 2018 
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Fyring med fossil olje er nesten utfaset i Helse Stavanger HF. Slik fyring inngår fortsatt 
som en back up i beredskapssammenheng. 
 

6.7 Beredskap 
Helseføretaka skal: 
• Oppdatere beredskapsplanane sine i tråd med rullert Regional helseberedskapsplan 

(2015) 
 

Helse Stavanger HF har revidert sitt beredskapsplanverk i tråd med revisjonsfrister i 
EQS (hvert andre år). Overordnet beredskapsplan for Helse Stavanger HF ble revidert i 
oktober 2014. 
 
Regional Helseberedskapsplan 2016 – 2018 ble ferdigstilt og godkjent i oktober 2015. 
Helse Stavanger HF har nå startet arbeidet med rullering av egen overordnet 
beredskapsplan etter føringer i regional plan. 
 
Foretaket bruker beredskapsplanleggingshjulet som mal og har startet arbeidet med en 
overordnet ROS-analyse for Helse Stavanger HF. Dette arbeidet vil foretaket bygge 
videre på og målsettingen er å ha rullert beredskapsplanen i løpet av første halvår 2016. 
Foretaket ser imidlertid at flyktningsituasjonen er ressurskrevende for 
beredskapsenheten, og må kanskje utvide fristen for rullering av eget planverk hvis 
denne situasjonen vedvarer. 

 
• Gjennomføre risikovurderingar som grunnlag for legemiddelberedskap i sjukehusa, 

inkludert forsyningstryggleik  
 

Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) er i ferd med å rullere sin plan for 2016-2018. Denne 
bygger på rullert Regional helseberedskapsplan. SAV sin beredskapsplan er nå til høring 
i helseforetakene. Det er i den forbindelse også laget ROS- og beredskapsanalyse i dialog 
med beredskapsansvarlige i HF-ene. 
 
Arbeidet med risikovurdering for legemiddelberedskap og forsyningstrygghet i Helse 
Stavanger HF vil bygge videre på arbeidet i SAV og en har dermed ikke startet dette 
arbeidet . 

 
• Inngå avtale med Sjukehusapoteka Vest (SAV) som klargjer kva rolle og ansvar SAV 

skal ha for helseføretaket sin legemiddelberedskap 
 
Dette er arbeidet er også i startgropen av samme årsak som nevnt i punktet over. 
 

6.8 Samhandling med sjukehusapoteka Vest og Helse Vest IKT 
 
Helse Stavanger HF samarbeider med Sjukehusapoteka Vest, Sjukehusapoteket i 
Stavanger og Helse Vest IKT på aktuelle områder der det er stilt krav om dette, jf. Krav i 
Styringsdokumentet 2013. 
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Helse Stavanger HF bruker Helse Vest IKT som eneleverandør av IKT-tjenester og deltar 
i arbeid med videreutvikling av Tjenesteavtalen. En viktig del av dette er også å kunne 
være en Krevende Kunde. Måten dette er organisert på gjør ofte dette utfordrende. IKT i 
Helse Vest styres etter en Y-modell med Premissgiver, Leverandør og Kunde. Men, slik 
man er organisert nå, blir ofte grensene mellom Premissgiver og Leverandør uttydelig. 
 

6.9 Naudnett 
 
• Helseføretaka skal setje i verk felles og like prosedyrar ved bruk av naudnett for 

prehospitale tenester og akuttmottaka. Ambulansetenester og medisinsk 
naudmeldeteneste skal følgje opp regionale og eventuelle nasjonale avgjerder som 
gjeld drift av verksemda. 

 
Nødnett ble tatt i bruk i Helse Stavanger HF i april 2015. Regionale prosedyrer er tatt i 
bruk i helseforetaket. Prosedyren som omhandler direkte innmelding av pasient fra 
ambulanse til akuttmottak er ikke implementert på grunn av utfordringer knyttet til 
radiodekning i akuttmottak. Det er nå gjort nye installasjoner og radiodekning i 
akuttmottaket er god. Det arbeides nå med å implementere også denne prosedyren i 
Helse Stavanger HF.  

 

6.10  Kjøp av helsetenester – forventning om deltaking frå HF-a 
 
• Helseføretaka skal medverke til fagleg samarbeid om pasientforløp der pasienten 

flyttar seg mellom private og offentlege helsetenester. 
 

Helse Stavanger HF 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. 
 

 
• Helseføretaka skal nytte den kapasiteten Helse Vest har gjennom avtalar med private 

aktørar på dei områda der helseføretaket har udekte behov. Mellom anna skal 
helseføretaka gi informasjon til pasientane om «fritt sjukehusval». 
 

Helse Stavanger HF legger til rette for dette så langt behovet er til stede. 
 
Pasienter får standardisert informasjon om fritt sykehusvalg. 

 
• Ved kjøp av tenester skal helseføretaka medverke med fagleg kompetanse, slik at dei 

kjøpa vi gjennomfører, dekkjer eit behov og blir gode og forsvarlege.  
 

Helse Stavanger HF har en aktiv dialog med Helse Vest RHF i forhold til å identifisere 
områder hvor det er behov for kjøp av supplerende private tjenester. Representanter for 
helseforetaket er også med i utformingen av kravspesifikasjoner osv. 
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6.11 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF 
 
Helseføretaka skal: 
• Ta aktivt del i planlegging og etablering av Helse Vest Innkjøp HF. 

 
Helse Stavanger HF har vært representert i den regionale styringsgruppen for 
etableringen av det nye innkjøpsforetaket. Helse Stavanger HF har hatt egen lokal 
styringsgruppe, ledet av lokal prosjekteier, økonomi- og finansdirektør. I tillegg har lokal 
prosjektleder hatt en god dialog med den regionale prosjektledelsen. 

 
• Gjennomføre gode prosessar i samarbeid med dei tilsette i etableringa av det nye 

selskapet. 
 

Det er gjennomført møter og drøftinger med tillitsvalgte om etableringen. Ansatte fra 
foretakets tidligere innkjøpsavdeling er trukket inn i arbeidet med å avklare arbeids- og 
ansvarsdelingen og samhandlingsarenaer mellom det nye innkjøpsforetaket og Helse 
Stavanger HF. Hovedtillitsvalgt har vært representert i styringsgruppen lokalt. 

 
• Samarbeide med Helse Vest Innkjøp HF om å etablere gode rutinar for samarbeid og 

dialog. 
 

Med utgangspunkt i prosesser beskrevet i LIBRA-programmet er det utviklet beskrivelse 
av ansvarsforhold, roller og hvordan samhandlingen skal være mellom det nye 
innkjøpsforetaket og Helse Stavanger HF. Likeledes vil Helse Stavanger HF bidra i den 
videre dialogen om roller, prosesser og ansvarsforhold for å sikre en god samhandling 
innenfor dette området. 

 
• Lojalt etterleve dei avtalane Helse Vest Innkjøp HF etablerer for helseføretaka. 

 
Det er forutsatt at bedre avtaledekning vil kunne gi store besparinger, gitt at det nye 
innkjøpsforetaket klarer å innfri forventningene om flere anskaffelser/avtaler. Helse 
Stavanger HF er svært positiv til både bedre avtaledekning, bedre verktøy på 
innkjøpsområdet, samt selvsagt også innsparingene. Bedre avtaler forutsetter at 
foretaket er representert i anskaffelsene og den kategoristyringen som legges til grunn 
på dette området. De drøftinger som er gjort i Helse Stavanger HF som del av 
forberedelsene til selve etableringen har klargjort behovet for dette blant både ledere og 
ansatte i klinisk virksomhet. 

 

6.12 Forventningar til gevinstrealisering og organisasjonsutvikling 
Helseføretaka skal: 
• Medverke til å vidareutvikle fasane for gjennomføring, styring og kontroll av 

portefølje- og utviklingsaktivitetar, og medverke i oppfølginga av effektar av og 
gevinstar frå desse aktivitetane. 
 

Helse Stavanger HF har deltatt i PoPP prosjektet.  
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Det er vedtatt å etablere en ny organisasjon for projektgjennomføring i Helse Stavanger 
HF og en prosjektdirektør er ansatt for å lede enheten. Dette forventes å styrke evnen til 
gjennomføring av lokale prosjekter og å delta i regionale prosjekt i større grad enn nå. 
 
• Ha merksemda retta mot verdiskaping og gevinstuttak når nye rutinar og løysingar 

blir sette i verk. 
 

I 2015 har det vært økende fokus på dette viktige området, og foretaket har besluttet at 
Veileder i gevinsrealisering fra Direktoratet for økonomistyring i staten skal legges til 
grunn i dette arbeidet. 

 
• Gjennomføre organisasjonsutvikling og endringsleiing i eige føretak der dette trengs 

for å realisere gevinstane. 
 

Som anført i foregående kulepunkt har gevinstrealisering økt fokus i foretaket. Dette 
omfatter også organisasjonsutvikling.  

6.13 Organisasjonsutvikling 
Helseføretaka skal: 
• Skape varige forbetringar innanfor dei fire hovudfokusområda i prosjektet «Alle 

møter». 
 

Helse Stavanger HF har sammen med de andre HF-ene i Helse Vest utarbeidet nye 
brevmaler for timeinnkalling i delprosjektet «Standardtekst og fraser». De første 
avdelingene fikk disse malene i mai, og de siste avdelingene vil ta disse i bruk i nov./des. 
2015. I juni ble «SMS til alle» implementert i Helse Stavanger HF, og med det økte 
andelen utsendte SMS med informasjon om tildeling av time fra ca. 50 % til over 80 % av 
pasientene. I tillegg blir «Vestlandspasienten» stadig forbedret med ny funksjonalitet for 
pasientene. Til sammen vil disse tiltakene, som retter seg mot dialog til pasientene, føre 
til at pasienten møter forberedt til riktig tid og sted når vi gir slik tydelig, riktig og 
nødvendig informasjon. 

Med støtte fra «Alle Møter»-prosjektet i 2015 har det blitt kjørt et pilotprosjekt ved 
Kundesenteret og Ortopedisk poliklinikk. Prosjektet innebærer at Kundesenteret er 
førstelinje og tar alle telefonene som kommer inn til Ortopedisk poliklinikk. En analyse 
før pilotprosjektet «fremtidens telefoni» viste at 43 % av alle oppringingene i 
poliklinikkenes telefontider ble avbrutt eller ikke besvart. Målingene fra pilotprosjektet 
viste at rundt 90 % av alle pasienter som har ringt har fått svar, og for 60 % av 
telefonsamtalene kunne Kundesenteret svare pasientene uten å viderekoble telefonen til 
Ortopedisk poliklinikk. Telefoniprosjektet gjorde at poliklinikken fikk gjøre det de kan, 
mens sentralbordet (Kundesenteret) hjalp mer med det praktiske. Det er ønskelig å 
videreutvikle erfaringene herfra i «Alle Møter»-prosjektet. 

De avdelingene som har hatt høyt fokus på avansert oppgaveplanlegging og på bedre 
planlegging og gjennomføring av poliklinikk, har hatt de beste resultater hva kommer til 
tildeling av direkte time, re-planlegging og fristbrudd og ventetider. Et godt eksempel på 
dette er Urologisk avdeling. Det vil i det videre arbeidet med implementering av både 
avansert oppgaveplanlegging og de regionale retningslinjene for bedre planlegging og 
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gjennomføring av poliklinikk, være viktig å bruke de avdelingene som har redusert 
fristbrudd og ventetider som gode eksempler for resten av sykehuset. Dette gjelder f.eks. 
Urologisk avdeling som også ble trukket frem av Helseministeren, og som er beskrevet i 
dagens medisin http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/gikk-fra-100-til-under-10-
fristbrudd-pa-ett-ar/  

Når det gjelder innføring av Avansert oppgaveplanlegging, er Helse Stavanger HF nesten 
i mål i somatikken og godt i gang i Psykiatrisk divisjon. De største og mest komplekse 
oppgaveplanene tilhører somatikken. Prosjektet beregner å ha kommet i gang med 
oppgaveplanlegging i alle aktuelle enheter innen utgangen av 1. kvartal 2016. Samtidig 
ser vi at flere enheter som allerede er i drift likevel har utfordringer og fortsatt behøver 
bistand fra prosjektet. Det tar tid å innarbeide nye og varige måter å arbeide på, og de 
teknologiske løsningene har også fortsatt forbedrings- og utviklingspotensiale. Per 1. 
november har 35 enheter intranettvisning av sin oppgaveplanlegging, men flere er i 
gang med innføringsprosessen.  

• Ha ambisiøse mål som medverkar til å redusere delen av re-planlegging. 
 

Helse Stavanger HF har som mål at timer innen en tidshorisont på 9 måneder skal 
knyttes til behandler, og at det alltid skal tildeles en faktisk time uansett tidshorisont. 
Dette har gjennom året vært bygget opp ved at en tidligere har hatt et mål om en 
planleggingshorisont på 6 måneder. Disse målene skal underbygges av avansert 
oppgaveplanlegging og av en forbedret pasientdialog. De fleste som er i drift planlegger 
nå med en 3-4 måneders horisont. Tiltak for å nå målet er at forespørsler fra ansatte skal 
utføres via MinGat og det er satt frister slik at forespørsler skal kunne behandles og 
planlegges i forhold til så tidlig som mulig. Flere har også fokus på forbedrede prosesser 
rundt utarbeiding av arbeidsplaner og ansettelser, da dette er en forutsetning for god 
planlegging og for å unngå re-planlegging. Forøvrig følger prosjektet 
implementeringsplanen og tiltak blir satt i verk fortløpende i dialog med den enkelte 
enhet. Det er viktig at avdelingene oppnår forståelse for hva det dreier seg om, hva som 
er målene, og ser hvordan god planlegging er en del av helhetsbildet.  
 
• Medverke til at www.vestlandspasienten.no blir teken i bruk og vidareutvikla som 

ein viktig og effektiv samhandlingskanal mellom helseføretak, pasient og pårørande. 
Dette inneber tilslutning til felles arbeidsprosessar som skal komme medarbeidarar, 
pasientar og helseføretaka til gode.  
 

At pasientene skal bruke Vestlandspasienten i enda større grad som en 
samhandlingskanal mot sykehuset, blir informert utad til pasienter og pårørende ved 
kontakt med poliklinikkene, via sykehusets nettsider og sykehusets sentralbord. Dette 
vil også bli informert om i alle SMS som sendes ut til pasienter ved timeinnkalling. En 
har likevel ikke valgt å gå ut å gjøre en kampanje for www.Vestlandspasienten.no før det 
eksisterer en enklere innloggingsmetode via bank-id for mobil, noe som skal komme på 
slutten av året. Det jobbes for tiden med å legge til rette for to-veis dialog i 
Vestlandspasienten som skal være klar til des. 2015. Når det gjelder de regionale 
retningslinjene for bedre planlegging og gjennomføring av poliklinikk, så jobbes det 
videre i delprosjektet for at disse skal implementeres på en god og grundig måte i 2016. 
Det jobbes i dag etter hovedprinsippene i dokumentet, men det er fortsatt en vei igjen 
før en kan si at de er implementert i alle sykehusets avdelinger.  

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/gikk-fra-100-til-under-10-fristbrudd-pa-ett-ar/
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/gikk-fra-100-til-under-10-fristbrudd-pa-ett-ar/


 36 

 
 
• Medverke til å gjennomføre «avansert oppgåveplanleggjing».  

o Som hovudregel skal alle pasientar få time ved første kontakt innan 1.5.2015.  
o Alle timar som blir gitt ved første kontakt, skal vere knytte opp mot ein 

behandlar.  
o Arbeidsplansystemet skal nyttast av alle medarbeidarar/yrkesgrupper, også 

studentar og innleigde, anten det gjeld planlegging eller fråvær.  
o Det skal nyttast aktive timebøker. Eventuell praksis med personlege timebøker 

skal avviklast. 
 
Status i Helse Stavanger HF er følgende: 

 
o Retningslinjene om at alle pasienter skal få time ved første kontakt er nå innført i 

hele Helse Stavanger HF og alle jobber med dette som utgangspunkt. 
o Kravet om at alle timer som blir gitt ved første kontakt skal være knyttet opp mot 

en behandler er innført i hele foretaket. Dette er mest utfordrende for avdelinger 
som har benyttet upersonlige timebøker i Dips til pasienter som behandles av 
LIS-leger da disse LIS-legene ikke alltid har stillingsforhold langt fram i tid. 

o Arbeidsplansystemet Gat og MinGat benyttes av alle medarbeidere når det 
gjelder planlegging og fravær. 

o Hittil i implementeringen av prosjektet har vi ikke opplevd at timebøker føres 
andre steder enn i Dips. Om dette dukker opp senere i prosjektet vil det etableres 
prosess for avvikling av disse. 

 
• Innan 1. juni 2015 skal helseføretaka ha gjennomgått behov for endring av etablerte 

arbeidsplanar for legegruppa. Ved revidering av arbeidsplanar, eller etablering av 
nye arbeidsplanar, skal ein nytte etablert prosess for arbeidsplanlegging for legar. 
Legegruppa skal nytte arbeidsplansystemet fullt ut, også for fråvær.  
 

Arbeidsplanene til legegrupper er gjennomgått. Det har vært gjennomført møter med 
legeforeningen, samt dialog med ledere i legetjenesten om prosess for 
arbeidsplanlegging for legene. 
 
Alle arbeidsplaner for leger ligger i Gat. Alt fravær føres i Gat og all overtid og 
ekstraarbeid som utrykninger og vakansvakter føres i Gat.  
 

6.14 Legestillingsregisteret 
 
Helse Stavanger HF har fokus på at legestillingsregisteret til enhver tid skal være 
oppdatert, og behandler tilsendte feilmeldinger fortløpende. Foretaket tar også ut 
rapporter fra registeret. 
 

7 Styringsinformasjon 
Helseføretaka skal: 
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• Melde inn deltakarar i DFU-a med relevant kompetanse som deltek aktivt i arbeidet 
med å bestille, spesifisere og kvalitetssikre ny funksjonalitet i Styringsportalen. 
Endeleg prioritering av utviklingsløp skjer i dialog med HF-leiinga i samsvar med 
den vedtekne saksgangen. 
 

HST deltar aktivt i de ulike DFU-er i de diskusjoner og prioriteringer som der 
gjennomgås. 
Det åpnes nå for en viss grad av selvbetjening på styringsportalen hvor de enkelte 
helseforetak selv kan legge ut rapporter og datamodeller. Dett er noe Helse Stavanger 
HF ser svært positivt på. 
 
• Sikre at tala i styringsinformasjonsløysinga er kvalitetssikra, og setje i verk 

kontrollar for å sikre kvalitet i data.  
 

Helse Stavanger HFs økonomi- og finansavdeling sikrer at alle økonomirapporter i 
Styringsportalen som Helse Stavanger HF bruker er riktige. I tillegg sikrer avdelingen at 
tall i finanskuben er riktige. Dersom man oppdager feil i systemene eller i dataene 
meldes dette inn til Helse Vest IKT.   
 
Helse Stavanger HFs personal- og organisasjonsavdeling har bidratt i testing av HR-
rapportene i den nye Styringsportalen og deltar ellers aktivt i DFU-et for HR-kuben/HR-
rapportene. Eventuelle feil meldes direkte til systemansvarlig i Helse Vest IKT.   
 
• Levere plantal for aktivitet til Aktivitetsbarometeret, jf. kap. 9.2. 

 
Helse Stavanger HF har levert plantall for 2015 til Aktivitetsbarometeret. 
 
• Sikre at ordninga med DFU blir kjend i HF-a, at ny funksjonalitet i Styringsportalen 

blir teken i bruk, og at bidrag til DFU-arbeidet blir forankra internt i eige føretak.  
 

Ordninga med DFU-er er godt kjent, og kompetente personer fra Helse Stavanger HF 
deltar aktivt. Det arbeides med å gjøre den nye Styringsportalen kjent og 
tilbakemeldinger gis i tråd med forespørsel fra Systemeier.  
 
• Utvikle kompetanse i eige føretak når det gjeld bruk av metodikk og felles løysingar 

som ligg i plattforma for Styringsportalen. 
 

Helse Stavanger HF bruker Styringsportalen for å hente ut enkelte 
standardiserte  rapporter. «Metodikk og felles løsninger» forstås som den nye 
selvbetjeningsløsningen for å publisere egne rapporter. Her har Helse Stavanger HF 
publisert en egen virksomhetsrapport. Foretaket er positiv til at det legges til rette for 
en felles publiseringsløsning. Foretaket arbeider også med å heve kompetansen knyttet 
til dette.   
 
Foretaket har høsten 2015 deltatt på kurs knyttet til den nye selvbetjeningsløsningen, 
men har ikke tatt funksjonaliteten i bruk ennå.  
 
• Delta i arbeidet med handlingsplanen for styringsinformasjon ved å skildre behov og 

peike på teknologiske løysingar. 
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Hvis dette gjelder handlingsplan i DFU-ordningen så melder deltagerne i DFU-ene inn  
ønsker/behov og deltar i utarbeidelse, prioritering av innmeldte ønsker/behov og 
oppfølgingen av planen. 
 

7.1 Kostnadar på pasientnivå (KPP) 
 
Helse Stavanger HF har en deltager inn i det regionale prosjektet, og følger de planene 
som blir lagt der. 
 

8 Styringsparametrar og rapporteringskrav 2015 
 
Styringsparametrar (RHF nyttar helseføretaka, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPR 
som datakjelder). 
 
NB! Det skal ikkje rapporterast tal, men tiltak sette i verk og vurdering av måloppnåinga. 
Helse Vest RHF hentar tala ut frå dei datakjeldene som er oppgitt i styringsdokumentet for 
2015. Unntak er dei fire siste parametrane under, der det også skal rapporterast tal gjennom 
verksemdsrapporteringa. 
 
• Gjennomsnittleg ventetid for avvikla  pasientar i spesialisthelsetenesta (mål: under 

65 dagar. Rapporteringsfrekvens: månadleg) 
 
Rapporterast under kap. 3.1 Pasientane si helseteneste 

 
• Prosentdel av fristbrot1 (mål: 0%. Rapporteringsfrekvens: månadleg) 

 
Rapporterast under kap. 3.1 Pasientane si helseteneste 

 
• Prosentdel av kreftpasientar som blir registrerte i eit definert pakkeforløp2 (mål: 

70% ved årsslutt. Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 

Rapporterast under kap. 3.1 Pasientane si helseteneste 
 
• Prosentdel av pakkeforløp som er gjennomførte innanfor definert standard 

forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp3 (mål: 70% ved årsslutt. 
Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 
Rapporterast under kap. 3.1 Pasientane si helseteneste 

 

                                                 
1 Blir i dag målt for «rettigheitspasientar». Ny pasient- og brukarrettigheitslov, som blir innført i andre halvår 
2015, vil gi alle pasientar som har behov for spesialisthelseteneste status som «rettigheitspasientar».  
2 Pakkeforløp i kreftbehandling blir først innført på fire område: brystkreft, kolorektal kreft, lungekreft og 
prostatakreft. Desse fire inngår i kvalitetsindikatoren ved publisering i august 2015. Etter kvart som fleire 
pakkeforløp blir sette i verk, vil dei inngå i berekningsgrunnlaget for indikatoren. Kvalitetsindikatoren måler 
berre pakkeforløp som er sette i verk.  
3 Som fotnote 2.  
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• Sjukehusinfeksjonar. (Rapporteringsfrekvens: to gongar årleg) 
 
Helse Stavanger HF deltar årlig i to nasjonale og to regionale prevalensregistreringer av 
sykehusinfeksjoner. Forekomsten av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF er på 
det samme nivået som den nasjonale prevalensen. Ved måling 04.11.2015 var andelen 
av sykehusinfeksjoner 4,5 %. Trenden har vist at det har vært en nedgang i 
sykehusinfeksjoner i løpet av de siste årene. Det er iverksatt tiltak gjennom 
pasientsikkerhetsprogrammet, hvor det arbeides målrettet med tiltakspakker for å 
redusere andelene av urinveisinfeksjoner, blodbaneinfeksjoner og postoperative 
sårinfeksjoner. 
 
• Prosentdel av reinnleggingar innan 30 dagar (som strakshjelp), uavhengig av alder 

og diagnose. (Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 

Beskrivelse utgår da indikatoren ikke er lagt ut på helsenorge.no som offisiell indikator. 
 

• Prosentdel av pasientar 18–80 år innlagde med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse. (Mål: 20%. Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 

I Helse Stavanger HF var andelen i 2015 ca. 30%. Målet er oppfylt. 
 
• Prosentdel av pasientar med hjerneslag som blir direkte innlagde på slageining. 

(Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 

Andelen er nærmere 95% som i 2014. 
 

• Prosentdel av årsverk per yrkesgruppe i psykisk helsevern for vaksne fordelt på 
distriktspsykiatriske senter og sjukehus. (Rapporteringsfrekvens: årleg) 

 
Tabellen nedenfor viser prosentandelen for 3 hovedarbeidsgrupper pr. oktober 2015 
sammenlignet med pr. oktober 2014. Sammenligningen viser en liten nedgang DPS-
andelen. Hovedforklaringene på nedgangen er at foretaket i 2014 hadde flere DPS- 
senger. Ryfylke DPS har lagt ned sengeposten i Strand og ansvaret for pasienter innlagt 
etter § 10.2 Tvungen rusavvenning er flyttet til Spesialavdeling for voksne i sykehuset. 
 

 

 
 
 
• Fastlegars erfaring med distriktspsykiatriske senter.  
 
Siste publiserte resultater på helsenorge.no er fra 2014 og viser fastlegers vurdering av 
DPS-ene som omfatter bemanning, kompetanse, veiledning, henvisninger 
(tilgjengelighet), tilbakemeldinger(epikriser), ventetider og akutte situasjoner. 
Fastlegenes indeksskårer varierer på en skala fra 0 til 100 der 100 er best. 

Brutto månedsverk pr yrkesgruppe 201510 201410

Psykisk helsevern 
voksne herav DPS %-andel

Psykisk 
helsevern 
voksne herav DPS %-andel

Leger&Psykologer 160                        83                       51,8 % 151                      78               51,9 %
Sykepleiere, Helsefagarb. og andre pasientrettede stillinger 756                        267                    35,4 % 738                      264            35,8 %
Andre stillinger inkl administrative, forskning, driftsteknisk personell 160                        83                       51,7 % 168                      87               51,5 %
Alle yrkesgrupper 1 076                    433                    40,2 % 1 057                   429            40,6 %
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DPS-ene i Helse Stavanger HF skårer omtrent som landsgjennomsnittet på bemanning 
og kompetanse, skårer betre enn landsgjennomsnittet på henvisninger og ventetider og 
dårligere enn landsgjennomsnittet på veiledning, tilbakemeldinger og akutte 
situasjoner.   
 
DPS-ene i Helse Stavanger HF har en rekke samarbeidstiltak med fastlegene. Som 
eksempel kan nevnes følgende: 
 
Ryfylke DPS har utedager hver 6. uke på alle legekontorene på Strandasiden. På møtene 
gir man råd til fastleger og har felleskonsultasjoner med enkeltpasienter om ønskelig. 
Man planlegger å sette i gang med et tilsvarende opplegg på Randabergsiden og starter 
med et informasjonsmøte i januar 2016. Man har fått svært gode tilbakemeldinger fra 
fastlegekontorene på denne ordningen. 
 
Daland DPS har årlig treff med primærleger i sitt opptaksområde og systematisk dialog 
med sin praksiskonsulent. I Bjerkreim kommune har man allerede et samarbeid med 
primærlegene desentralt. Videre vil man i 2016 vurdere utekontor til både Lund og 
Sokndal kommuner. 
 
Sandnes DPS har systematisk samarbeid med noen legesentre i Sandnes og ønsker å 
utvide dette samarbeidet, men det er vanskelig å få til avtaler og finne tider som passer 
slik at det faktisk kan avholdes møte med fastlegene. 
 
• Pasientars erfaring med døgnopphald i tverrfagleg spesialisert rusbehandling  

 
TSB har deltatt i en ny undersøkelse i år, men resultatet er ikke klart ennå. Fjorårets 
tilbakemeldinger er implementert. TSB har utsatt bruk av KOR-verktøyet (Klient- og 
resultatstyrt praksis) fordi man holder på å implementere kvalitetsregister for 
rusbehandling, som gir tilbakemelding om hvordan pasienter opplever foretakets 
behandlingstilbud og progresjonen i utviklingen. TSB har fått på plass et bruker- og 
pårørende utvalg i LAR Helse Stavanger. Dette utvalget bidrar aktivt med å gi 
systematiske tilbakemeldinger på kvaliteten i tjenestetilbudet og hvordan det bedres. De 
ansatte i DROP–out teamet er også med å gi foretakets TSB-tjenester jevnlige 
tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.  

 
• Pasientars erfaring med sjukehus (inneliggjande pasientar) (PasOpp).  
 
Resultatene fra PasOpp 2014 viser følgende for Helse Stavanger HF (forkortet HS): 
 

Pleiepersonale Informasjon Legane Pårørande Organisering 
HS:75 
HV: 75 
Nasjonalt: 76 
 

HS:71 
HV: 70 
Nasjonalt: 73 

HS:74 
HV: 74 
Nasjonalt: 
76 

HS:78 
HV: 77 
Nasjonalt: 
80 
 

HS:66 
HV: 66 
Nasjonalt: 68 
 

 
Pasienttryggleik Standard Ventetid Samhandling Utskriving 
HS: 85 HS:69 HS:55 HS:62 HS:53 
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HV: 69 
Nasjonalt: 
72 
 

HV: 67 
Nasjonalt: 
65 
 

HV: 60 
Nasjonalt: 63 
 

HV: 54 
Nasjonalt: 58 
 

 

Kommentarer: 
o Helse Stavanger HF skårer i totalvurderingen 2 av fem poeng.  
o Generelt skårer Helse Stavanger HF noe lavere enn landsgjennomsnittet på alle 

indikatorer 
o Ikke signifikant endring fra 2013, men bedre eller likt for alle indikatorer bortsett fra 

Samhandling og Ventetid.  
o På Indikatoren Ventetid skårer Helse Stavanger HF lavere enn i 2013 (63) og 

betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. I denne indikatoren har elektive pasienter 
svart på om de måtte vente for å få et tilbud ved sykehuset. Skalaen er ikke gradert 
og svarene representerer derfor pasientens subjektive opplevelse av ventetid.  39 % 
av pasientene har svart at de måtte vente altfor lenge eller ganske lenge. 

o Indikatoren Samhandling hadde lav skår i 2012 (58) og bedre skår i 2013 (65). I 
2014 er skåren igjen noe lavere, men resultatet er omtrent på nasjonalt nivå og noe 
høyere enn Helse Vest. 

o Helse Stavanger HF skårer lavest på indikatoren Utskriving som omhandler 
informasjon i forbindelse med utskriving. Ca. 34 % av pasientene svarer Ikke i det 
hele tatt/ i liten grad på spørsmål som omhandler hva de selv kan gjøre hjemme ved 
eventuelle tilbakefall og om hvilke plager de kunne regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet. 

o Indikatoren Pasientsikkerhet er ikke egnet for sammenlikning mellom foretak. Fra 
2014- undersøkelsen inneholder indikatoren 12 spørsmål om forekomst av 
uønskede hendelser mot tidligere kun ett spørsmål, og det er derfor ikke mulig å 
sammenlikne med tidligere undersøkelser. Imidlertid opplever ca. 15 % av 
pasientene seg i noen grad eller stor grad feilbehandlet og dette tallet ser ut til å 
være relativt konstant. 
 

Resultater fra PasOpp 2014 har vært presentert for foretakets brukerutvalg, Kvalitets -
og pasientsikkerhetsutvalget og for styret i Helse Stavanger HF. Ansvar for oppfølging av 
resultatene ligger i linjen. Helse Stavanger HF arbeider med en rekke forbedringstiltak 
både på foretaksnivå og i den enkelte divisjon innen flesteparten av de 
indikatorområder som inngår i PasOpp-undersøkelsen. 
  
• Pasientars erfaring med døgnopphald i psykisk helsevern for vaksne  

 
Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 og det var 48 pasienter som svarte (svarprosent 
65). 
 
Resultatene viser at pasientene har gode erfaringer med: 

o Måten man blir tatt imot på ved institusjonen 
o Om man har følt seg trygg ved institusjonen 

 
Videre viser resultatene at det er forbedringspotensial, bl.a. på følgende områder: 

o Behandlerne/personalets samarbeid med pårørende 
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o Behandlerne/personalets forberedelse på tiden etter utskrivning 
o Innflytelse på valg av behandlingsopplegg 
o Informasjon om psykiske plager/diagnose 
o Informasjon om behandlingsmulighetene som finnes 
o Hjelp og behandling som gjør pasientene bedre i stand til å forstå og 

mestre sine psykiske plager 
 

• Overleving 30 dagar etter innlegging på sjukehus. (Rapporteringsfrekvens: årleg) 
 
De siste offentliggjorte data gjelder for 2013 og ga et resultat for Helse Stavanger HF på 
94,8 % - noe som er nær landsgjennomsnittet og gjennomsnittet innen Helse Vest.  
 

• Prosentdel av tvangsinnleggingar (tal per 1000 innbyggjarar i helseregionen) (Mål: 
redusert samanlikna med 2014. Rapporteringsfrekvens: årleg) 

 
Det vises til beskrivelse ovenfor under pkt. 3.2. ss.15-17. 

 
• Prosentdel av re-innleggingar innan 30 dagar etter utskriving av eldre pasientar 

(Rapporteringsfrekvens: årleg) 
 

Tallene fra henholdsvis 2012 og 2013 viser at sannsynligheten for reinnleggelse i Helse 
Stavanger HF er redusert fra 16,5%  til 15,7%. I 2013 er resulatet for Helse Stavanger 
HFs vedkommende nær landsgjennomsnittet på 15,4%. Kilde: www.helsenorge.no 
 
 
Styringsparametrar der tal skal rapporterast gjennom verksemdsrapporteringa: 
 
• Gjennomsnitt vurderingstid (tilvising). (Mål: redusert samanlikna med 2014. 

Rapporteringsfrekvens: tertialvis) 
 

I Helse Stavanger HF er gjennomsnittlig vurderingstid (henvisninger) redusert fra 5 
dager i 2014 til 4 virkedager, median 2 virkedager pr. 01.11.2015.  Av alle henvisninger 
mottatt i løpet av 2015 ble 88 % (54560 henvisninger) vurdert i løpet av de første 5 
virkedagene. Henvisninger som ikke er vurdert innen 8 kalenderdager etter mottak, 
flagges (merkes røde) i journalsystemet. 
 
• Opne dokument > 14 dagar (Mål: redusert samanlikna med 2014. 

Rapporteringsfrekvens terialvis) 
 

Antall dokumenter er redusert med ca. 3000 fra 01.01.2015 til pr. utgangen av oktober. 
 

Open tilvisningsperiode utan kontakt. (Mål: redusert samanlikna med 2014. 
Rapporteringsfrekvens: tertialvis).  

 
Helse Stavanger HF hadde ved inngangen av 2015 ca. 60000 og har pr. utgangen av 
oktober ca. 27500. Det jobbes systematisk for å redusere antallet. 
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• Timeavtale saman med svar på vurdert tilvising («direkte time»). 
(Rapporteringsfrekvens: årleg) 
 

Helse Stavanger HF tilstreber å planlegge lege-/behandlerressursene slik at det skal 
være mulig å tildele oppgaver også langt fram og deretter pasienttimer direkte sammen 
med svar på vurdert henvisning. De avdelingene som til nå har begynt med Alle møter-
prosjektet jobber konkret med og mot dette og tildeler timer direkte. Det er også flere 
som tildeler timer direkte som ennå ikke er kommet i gang med Alle møter, da kravet 
om at timer skal tildeles direkte er formidlet i hele organisasjonen. 
 
Et viktig skritt for å nå målet er også at alle brev med svar på henvisning med tentativ 
time blir tatt ut av bruk når de nye brevmalene innføres i hele Helse Stavanger HF i 
slutten av nov. 2015. 

 

9 Andre rapporteringskrav 
 

• Evaluering av måloppnåinga innan risikostyring. HF-a skal gjere greie for arbeidet 
med risikostyring gjennom året (Rapporteringsfrekvens: tertialvis til eigne styre, 
årleg til RHF-et) 

 
Helse Stavanger HF har i 2015 risikovurdert følgende styringsmål med tilhørende 
delmål (styringsmålene 1-3 er besluttet av styret i Helse Vest og styringsmål 4 av styret i 
Helse Stavanger HF): 
 
 Styringsmål Delmål 
1 Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse 

Stavanger HF skal halveres innen 2017. 
1. Program for pasientsikkerhet i 
Helse Stavanger HF 2013-2017 er 
godt forankret i ledergrupper og 
kjent i resten av organisasjonen. 
2. Tiltak i programmet blir 
implementert lokalt i 
helseforetaket så snart de blir 
overlevert fra prosjekt til linje. 

2 Helse Stavanger HF har et kvalitativt godt og helhetlig 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern og 
rusbehandling/TSB. 

1. I psykisk helsevern og 
rusbehandling/TSB får pasientene 
tilfredsstillende oppfølging for å 
ivareta kontinuitet og for å unngå 
brudd i behandlingen.  
2. Pasienter med samtidig 
ruslidelse og psykisk lidelse får et 
samordnet og integrert 
behandlingstilbud. 
3. Barn og unge som har behov 
for det, blir møtt med tidlig hjelp 
tilpasset situasjonen deres. 
4. Det skal være større vekst innen 
psykiatri og rus enn innenfor 
somatikk (Den gylne regel). 
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3 Redusert venting for diagnostikk og behandling i Helse 
Stavanger HF. 

1. Faglige retningslinjer og 
standardiserte pasientforløp skal 
implementeres. (Ref. bl.a. 
pakkeforløp kreft). 
2. Flaskehalser i 
pasientbehandlingen, og konkrete 
tiltak for å avhjelpe disse, skal 
identifiseres. 
3. Det skal vises tiltak for bedre 
planlegging og organisering slik at 
kapasiteten ved operasjonsstuer 
blir utnyttet så optimalt som mulig 
gjennom døgnet. 
4. Tiltak i prosjektet «Alle møter» 
skal implementeres. 

4 Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til 
diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. 

Det skal ikke være 
korridorpasienter 

 
 
Foretaket følger regionale retningslinjer og rutiner for strategisk risikostyring i Helse 
Vest. Risikovurderingene utføres i bredt sammensatte arbeidsgrupper som ledes av 
divisjonsdirektører. Risiko og risikoreduserende tiltak samt måloppnåelse vurderes og 
rapporteres til styret tertialvis, samt ved årsslutt.  
 
Det er gjennomgående identifisert moderat risiko for å oppnå styringsmål/delmål og det 
er foreslått og satt i verk en rekke tiltak for å realisere måloppnåelse.  Disse har hatt 
positiv effekt.  
 
I forhold til styringsmål 2/delmål 4 (Den gylne regel) er det utfordringer med å oppnå 
ventetidsmål på 45 dager innen voksenpsykiatrien. Dette skyldes hovedsakelig 
rekrutteringsproblemer (vakans) i behandlerstillinger. 
 
I forhold til styringsmål 4/delmål: Det skal ikke være korridorpasienter – så er det i 
2015 satt i verk en omfattende tiltakspakke. Disse tiltakene har hatt risikoreduserende 
effekt idet antall korridorpasienter er betydelig redusert. Foretaket arbeider videre med 
videreføring av iverksatte tiltak og forventer ytterligere gunstig effekt av disse. 
 
• HF-a kommuniserer godt om sine resultat, utfordringar og omstillingsprosessar i 

eige føretak til aktuelle partar og omverda generelt 
 

Helse Stavanger HF bruker eksterne og interne kanaler for å nå ut med viktig 
informasjon. Utenom den informasjonen som er knyttet til fora (for eksempel foretakets 
styremøter og seminarer) samt formelle møter. Det aller, aller meste av informasjon og 
kunngjøringer distribueres via digitale kanaler. To store saker har preget og/eller ført til 
oppslag i mediene: Sykehusutbyggingen og omdømmesaker knyttet til Psykiatrisk 
divisjon. 
 
Prosjektet Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF er blitt fulgt med argusøyne av alle 
sentrale aktører og interessenter det siste året. Utenom prosjektframføringen i forhold 
til myndighetskrav, har valget av tomt til nybygget vært av særlig stor interesse. 
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Vurderingene som er gjort i prosjektet, er blitt heftig diskutert i offentligheten, i 
mediene og internt i sykehusmiljøene. Dessuten ble rapporten sendt ut på høring. 
Prosjektets vurderinger om pro og contra om de tre tomtene som er aktuelle (Våland, 
Ullandhaug og Stokka i Sandnes) gikk til de 18 kommunene i 
foretakets  opptakskommuner samt til «alle» offentlige fora og institusjoner som kunne 
positivt bidra til innspill og uttalelser. Endelig beslutning i valg av tomt tas av statsråd 
Bent Høie i foretaksmøte med styret i helse Vest i midten av januar 2016. 
 
I Psykiatrisk divisjon førte en intern personalsak til mye uro i egen organisasjon 
samtidig som mediene fulgte opp med til dels sterkt kritiske saker der både faglighet og 
personalbehandling ble satt under lupen. Den faglige kvaliteten ble også sterkt formelt 
kritisert av både Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. 
Administrerende direktør inviterte rett før sommeren til dialog med brukerne og 
brukerorganisasjonene. Dette initiativet fikk brakt situasjonen inn i en konstruktiv fase. 
Samtidig tok også administrerende direktør initiativ til å danne en intern 
prosjektgruppe som fikk ansvar for å drive psykiatrisk divisjon fram til årsskiftet 
2015/2016. Disse klare signalene ble formidlet eksternt og internt og ble godt mottatt. 
 
På omdømmesiden har Helse Stavanger HFs egen Facebook-side blitt en suksess. Siden 
har snart 10 000 følgere. Formidling av ansattes og avdelingers mange hverdagslige 
aktiviteter og utvikling av disse, 
samt en pådriverfunksjon i rekrutteringsarbeidet, har gitt gode resultater og blir fulgt 
nøye opp framover. 
 
Internt intranett er den viktigste kilden for generell og faglig informasjon. Ved å være 
nær «brukerne», oppfordre til tips og innspill, har bruken av intranettet vært økende. 
Det betyr at foretaket har en god kanal for sine behov om å nå ut med viktig 
informasjon.  Intranett har imidlertid sine begrensninger; antall PC-er i foretaket og er 
flertallet av disse er i bruk i pasientbehandlingen, tid brukt på datamaskiner og 
brukervennlighet i forhold til pålogging og effektivitet. 
Dette jobbes det med – ikke minst i forhold til å knytte intranettet tettere på den enkelte 
avdeling slik at intern info er enda nærere den enkelte. 

 
 

• Helseføretaka, som store arbeidsgivarar i det norske samfunnet, bidrar til å sikre 
samfunnets behov for fagarbeidarar med høge kvalifikasjonar gjennom å legge til 
rette for lærlingplassar, både i eiga verksemd og gjennom å stille krav til 
leverandørar.  

 
Foretaket er godkjent lærebedrift innen mange fagområder, her kan nevnes 
ambulansearbeider, helsearbeiderfag, portør, vekter, kontor og administrasjon, renhold. 
Det vurderes også å starte opp med lærling i elektrofag/industrielektriker. 
Helse Stavanger HF har som standardkrav til leverandører innen håndverksfagene at de 
skal være lærebedrift innen aktuelle fagområder. 
 

 
• Helseføretaka skal bidra til å sikre fleire lærlingplassar i tråd med måla i 

Samfunnskontrakt for fleire læreplasser. Det vises til krav i tidlegare 
styringsdokument, mellom anna styringskrav for 2013, der det er stilt krav om eigne 
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lærlingar. Eldre krav og føringar vil framleis gjelde dersom ikkje noko anna er 
uttrykkeleg uttala. 

 
 
Ved utgangen av 2015 har Helse Stavanger HF ansatt 57 helsefagarbeiderlærlinger. Det 
er p.t. ingen planer om å øke dette antallet. 
 
For å øke og formalisere helsefagkompetansen i foretaket er det etablert samarbeid med 
Rogaland Fylkeskommune for å legge til rette for at ufaglærte i Psykiatrisk divisjon skal 
få mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeidere. Her benyttes muligheter via 
voksenopplæring og realkompetansevurdering. Høsten 2015 gjennomfører 12 
medarbeidere den teoretiske overbygningen og det planlegges gjennomføring av 
fagprøver for disse i januar/februar 2016. 
 
Det er stor søknad til læreplasser innen ambulansefaget. Pr. 2015 har Helse Stavanger 
HF 15 ambulanselærlinger, et antall som synes å være et korrekt ut ifra det behovet man 
har i foretakets opptaksområde. 
 
Videre har foretaket tre lærlinger i vekterfaget og to i portørfaget. 
 
Det har i mange år vært gjennomført fagutdanning for renholdsmedarbeidere med egne 
fagbrev. Det siste året vi også ansatt en lærling innen kontor og administrasjon. 
Utviding av lærlingeordningen for nye fag vurderes. Blant annet kan det i fremtiden bli 
aktuelt med lærlinger innen logistikk og elektriker med fordypning i industrielle anlegg. 
 
 
• Samfunnskontrakten er inngått mellom partane i arbeidslivet og har til hensikt å 

sikre fleire lærlingplasser på fleire fagområde.  Etter kvart som nye fagområde blir 
godkjende lærefag, er det krav om at helseføretaka etablerer lærlingplassar for 
aktuelle fagområde (til dømes  portør som er eit nylig godkjent fag). 

 
Helse Stavanger HF er det første helseforetaket i landet som har blitt godkjent som 
lærebedrift i portørfaget. To portørlærlinger har nå inngått lærekontrakt og startet 
utdanningen med grunnlag i VG2 – Helse- og sosialfag.  Disse vil gå opp til fagprøve 
våren 2017. 
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10 Plandokument  
10.1 Utviklingstrender og rammer 

10.1.1 Utviklinga innenfor opptaksområdet  

Spesialisthelsetjenesten vil i framtiden fortsatt være i endring og pasientbehandlingen 
vil endres i takt med den medisinske og teknologiske utviklingen. Kontinuerlig utvikling 
og kvalitetssikring av pasientforløpene blir nødvendig for å møte morgendagens krav til 
både ressursbruk, arealutnyttelse og kostnadsnivå for spesialisthelsetjenestene 
Utviklingen med vridning i pasientbehandlingen fra døgn til dag og poliklinisk 
behandling forventes å fortsette. Liggetiden for de som fortsatt må innlegges forventes å 
bli kortere, noe foretaket arbeider aktivt for å realisere og helseforetaket må legge til 
rette for å behandle flere pasienter innenfor det antall senger som er til disposisjon. 
  
Befolkning vil bestå av en større andel eldre, som vil føre til at sykdommer relatert til 
aldring vil øke. Nasjonale trender tilsier at psykiske plager, kreft, lungesykdommer og 
livsstilssykdommer vil ha sterkest vekst i de kommende år. Videre forventes 
utfordringene innen rus og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) å være økende.  
 
Pasientene forutsettes å flytte raskere tilbake til primærhelsetjenesten for videre 
oppfølging og behandling. Øyeblikkelig hjelp-senger er i ferd med å etableres i 
kommunene. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen vil 
spesialisthelsetjenesten kun behandle de pasientene som har behov for 
spesialisthelsetjenester, og det forutsettes at kommunene legger til rette for et like godt 
eller bedre tilbud i kommunene.  
 
Med basis i SSB sin framskriving (middels nasjonal vekst) av befolkningsveksten vil en i 
perioden fra 2016 til 2025 få en samlet befolkningsvekst på 11,7 % i Helseregion Vest. 
Denne veksten er ulikt fordelt mellom helseforetakene i regionen, og for Helse Stavanger 
HF forventes befolkningsveksten fram til 2025 å være ca. 14,1 %. Det legges innenfor 
Helse Vest opptil en samlet årlig vekst innenfor spesialisthelsetjenesten i på 0,6 %. Med 
basis i SSB sin framskriving av folketall legges det opp til en noe større årlig vekst i Helse 
Stavanger HF sitt opptaksområde på 0,8 % frem til og med 2017 og 0,7 % på de 
påfølgende år.  
 
Helse Stavanger HF har de siste årene med unntak av 2013 hatt en betydelig 
aktivitetsvekst. Befolkningen i vårt nedslagsområde har etter korreksjon for 
demografiske forhold, lenge hatt et lavere forbruk av spesialisthelsetjenester enn resten 
av landet, men de siste årene har vist en tendens til at Sør-Rogaland nærmer seg 
landsgjennomsnittet og det er således grunnlag for å legge til grunn en vekst på nivå 
med landsgjennomsnittet i løpet av langtidsperioden. 
 
Viktige føringer for hvordan driften skal innrettes: 

• Pasientens behov må danne grunnlaget for struktur og innhold i sykehusdrift. 
• Gode og forutsigbare pasientforløp 
• Samarbeid og tverrfaglige miljø som undersøker og behandler pasientene  
• Gode IKT-løsninger for kommunikasjon internt og eksternt  
• Effektive service- og logistikkløsninger  
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• Hensiktsmessig bruk av personalressursar/kompetanse  
 
Helse Stavanger HF følger opp pålegg og føringer i Statsbudsjett, Styringsdokument, 
Helse 2020, samt Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013 – 2017. 
 
 
10.1.2 Økonomiske rammer  
 
Helse Stavanger HF har med grunnlag i de økonomiske forutsetningene fra Helse Vest 
RHF, samt andre kjente forhold, utarbeidet langtidsbudsjett for perioden 2016-2026. 
For å innfri resultatkravet, samt det nødvendige finansieringsgrunnlaget for 
sykehusutbyggingsprosjektet har Helse Stavanger HFgjort beregninger for å vise 
nødvendig omstilling.  

10.1.3 Personell og kompetanse  

 
Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helse Stavanger HF 
nå og i fremtiden skal kunne tilby pasienter kvalitativt rett behandling med effektiv bruk 
av ressurser. Tall for september 2015 viser at foretaket totalt sett rekrutterer bedre til 
de fleste stillinger sammenlignet med tidligere i 2015. Det er positivt for Helse Stavanger 
HF at rekrutteringssituasjonen har bedret seg, men foretaket vil fortsette å ha et sterkt 
fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere med relevant kompetanse for å sikre 
forsvarlig og effektiv drift til det beste for pasientene. Det jobbes med flere ulike tiltak 
for å rekruttere og beholde personell, og disse tiltakene vil kontinuerlig være under 
evaluering og eventuelt endring i takt med foretakets utfordringer. Av tiltak kan nevnes 
strategisk kompetanseheving, et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, samt 
etablering av en ressursgruppe som skal koordinere og foreslå rekrutteringsfremmende 
tiltak på tvers av divisjonene i foretaket. Målet er å bli mer proaktive og nytenkende når 
det gjelder rekruttering.  
 
Helse Stavanger HF er opptatt av å optimalisere driften. Oppgavedeling mellom 
yrkesgrupper er et viktig tiltak for å imøtekomme fremtidens behov for personell i 
spesialisthelsetjenesten. Oppgavedeling innebærer å vurdere om arbeidsdelingen 
mellom ulike faggrupper kan gjøres mer optimal. Det er flere enheter i foretaket som 
allerede har innført avansert oppgavedeling. I tillegg jobbes det aktivt med oppstart og 
utrulling av avansert oppgaveplanlegging i forbindelse med det regionale prosjektet 
«Alle møter». 
 
Foretaket har bidratt i utvikling, innføring og gjennomføring av felles regionalt 
introduksjonsprogram for nye ledere. Programmet er vedtatt og tilgjengelig i 
Kompetanseportalen.  
 
Helse Stavanger HF har et tett samarbeid med universitetet for å sikre rett volum og 
riktig innhold i utdanningen. 
 
Helse Stavanger HF har et godt samarbeid med Rogaland Fylkeskommune vedrørende 
fagopplæring i videregående skole. Helsefagarbeider-utdanningen er den største hvor 
foretaket til enhver tid har mellom 50 – 60 lærlinger. I 2015 har 28 kandidater tatt 
fagprøver i helsearbeiderfaget. Det har de siste årene vært stort fokus på 
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oppgaveglidning, rett kompetanse på rett sted. Dette arbeidet har vist at 
helsefagarbeideren er en viktig resurs også i framtidens spesialisthelsetjeneste. Videre 
har foretaket til enhver tid mellom 12 og 15 ambulansefaglærlinger. Dette rapporteres å 
dekke rekrutteringsbehovet på ambulansesentralene i vårt nedslagsfelt. 
Samfunnskontrakten som er inngått mellom partene i arbeidslivet har til hensikt å sikre 
flere lærlingplasser på ulike fagområder. Foretaket er godkjent lærebedrift innen mange 
områder hvor det gjennomføres lærlingekontrakter som ender opp med fagbrev. Her 
kan nevnes portør, vekter, kontor og administrasjon og renhold. Det vurderes også å 
starte opp med lærling i elektrofag/industrielektriker.  

10.1.4 Bygningskapital, status og utfordringer  
 
Helse Stavanger HF har oppdatert rapport om bygningsmassen tekniske status. Denne 
viser et betydelig etterslep når det gjelder teknisk vedlikehold. 
Sykehusutbyggingsprosjektet er nå inne i en avgjørende fase. Avgjørelse med hensyn til 
valg av konsept er ventet like etter årsskiftet 2016, vil være avgjørende for hvordan 
foretaket vil håndtere denne utfordringen. En egen redegjørelse om 
Sykehusutbyggingsprosjektet følger i avsnittet nedenfor. 
 
Et nytt PET-senter er under etablering, der selve PET-maskinen er finansiering er en 
gave innsamlet av Sykehuset i våre hender. Faktisk oppstart av PET-senteret vil skje 
etter sommeren 2016, og full drift er planlagt realisert i 2019. 
 

Sykehusutbyggingsprosjektet 

Sykehusutbyggingsprosjektet er et strategisk viktig prosjekt for foretaket. Fortsatt følger 
prosjektet «Tidligfaseveilederen« i sitt planleggingsarbeid. Foreløpig konseptrapport ble 
ferdig ved utgangen av juni 2015, og ble deretter sendt på en omfattende høring til blant 
andre fylkeskommunen, kommuner og regionale statlige organisasjoner 
 
Figuren nedenfor viser en grafisk skisse av fremdriften i arbeidet i tråd med 
«veilederen».    
 

 
I henhold til styrevedtaket fra idefasen utredes følgende alternativer i konseptfasen: 
 

• Null-alternativet (skal alltid være med selv om det ikke anbefales som løsning) 
• Trinnvis utbygging på Våland 
• Trinnvis utbygging på ny tomt  
• Nytt sykehus på ny tomt 

 
I konseptfasen har en nå utarbeidet hovedfunksjonsprogram, (HFP), hovedprogram 
utstyr(HPU), overordnet teknisk program(OTP) og delfunksjonsprogram (DFP), samt 
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skisseprosjekt og en foreløpig konseptrapport. Det er valgt leverandør som skal utføre 
ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK). 
 
Helse Stavanger HF arbeider med utgangspunkt i nevnte høringsuttalelser og 
tilbakemeldinger fra KSK med å sluttføre en anbefaling på utbyggingsalternativ. Dette 
ble behandlet i foretakets styre 27.11.2015, og 22.12.2015 i styret for Helse Vest RHF. 
Etter styrevedtakene og foretaksmøte vil prosjektet føres inn i forprosjektet med valgt 
alternativ. Det er mange forutsetninger i det utvidede langtidsbudsjettet som avhenger 
av hvilket alternativ som blir valgt 
 

10.2 Strategier og planer i helseforetaket  

Ved utarbeidelsen av Strategiplan for 2013 – 2017 har Helse Stavanger HF arbeidet mye 
med foretakets utfordringer, mål og strategiske satsingsområder. Satsingsområdene, 
sammen med føringer i Styringsdokumentet og budsjettforutsetninger er presentert 
nedenfor, sammen med en beskrivelse av hvordan foretaket arbeider for å håndtere 
disse. 
 

Tidlig intervensjon 

God og effektiv behandling forutsetter rask diagnostisering og behandling. Fokus på 
tidlig intervensjon og effektive pasientforløp skal hindre at sykdom/ skade utvikler seg 
og gi rask bedring. Områdene psykose, kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, akuttmedisin og 
raskt diagnostikk av barn og unge er spesielt satt som satsningsområder. For å sikre 
dette må Helse Stavanger HF være i forkant i forhold til å ta i bruk nye metoder og 
teknikker i utredning og behandling av pasienter. 

Kreftbehandling 

Helse Stavanger HF følger opp og viderefører arbeidet med innføring av pakkeforløp for 
kreft. Det er opprettet/utpekt egne kreftkoordinatorer for alle kreftformer.  
Arbeidet med å fjerne flaskehalser i utredning og behandling prioritertes fortsatt høyt 
for å sikre raske og gode pasientforløp. 

Samhandling 

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og bidra til en 
mer samordnet og likeverdig helsetjeneste.  
Samhandlingsreformen har i tråd med intensjonene i reformen gitt effekt ved at antall 
liggedøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatiske fagfelt er vesentlig redusert. 
Utviklingen følges nøye.  
 
Samhandlingsreformen har ikke medført at andel re-innleggelser generelt har økt. Re- 
innleggelser hos kreftpasienter viser imidlertid en økning, noe som i stor grad skyldes 
ny registreringspraksis.  
Det er fortsatt en del tiltak som er iverksatt eller under planlegging som vil kunne gi 
effekt de kommende årene og må følges tett opp: 
 

• Innen fagfeltet rus og psykiatri, er det fortsatt ikke innført incentiver i form av 
betaling for utskrivningsklare pasienter. Psykiatrisk divisjon har imidlertid hatt 
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særskilt oppmerksomhet på problemstillingen i 2015, noe som synes å gi 
resultater.  

• Kommunale ø-hjelp (KØH) senger skal bidra til å bedre pasientforløp og å gi 
tjenester nærmere der pasienten bor. Tilbudet blir lovpålagt fra 2016. 
Samhandlingsreformen forutsetter at disse skal avlaste sykehuset.  
Helseforetaket har så langt ikke sett noen effekt men følger dette nøye gjennom 
ulike tiltak, blant annet ved ansettelse av samhandlingslege i prosjekt i MOBA.  

• Helseforetaket må avsette ressurser for å kunne innfri 
veiledningsplikten/opplæring i tråd med samhandlingsavtalene: 
kompetanseoverføring/undervisning, hospitering, ambulante tjenester og 
desentraliserte poliklinikker, for så vel leger som annet helsepersonell.  

• Praksiskonsulent ordningen er revitalisert for leger og sykepleiere. Konsulentene 
deltar i større grad i prosjekter i divisjonene.  

Kvalitet og pasientsikkerhet 
Pasientsikkerhet 
Det er et mål for pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Vest RHF at helsehjelpen som gis skal 
være bedre og tryggere. Det skal være øket overleving og mindre variasjon mellom 
helseforetakene i resultat av behandlingstilbudene. 
 
Foretaket skal redusere pasientskader med minst 25 % innen utgangen av 2018, målt ut 
fra GTT-undersøkelsen i 2012. (Beregninger viser at ca. 50% av pasientskadene kan 
unngås. Målsettingen er minimum å halvere de skadene som kan unngås, dvs. reduksjon 
av pasientskader med minst 25 % ut fra GGT-målingen i 2012).  

Arbeidet i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og Pasienttryggleiks-
programmet i Helse Vest RHF vil følges opp i Helse Stavanger HF og foretaket vil 
implementere nye tiltaksområder etter hvert som disse blir besluttet innført.  
 
Smittevern  
Tall fra pasientsikkerhetsprogrammet viser at sykehusinfeksjoner er en av de hyppigste 
årsaker til pasientskader i sykehus. Dette vil få økt oppmerksomhet og sannsynlig også 
bli en del av indikatorene i kvalitetsbasert finansiering.   
 
Infeksjonsforebyggende arbeid vil få økt fokus for å redusere risiko og forekomst av 
sykehusinfeksjoner. Det samme gjelder tiltak for å hindre økt forekomst av antibiotika 
resistente mikroorganismer.  
 
Kvalitet og pasientsikkerhet blir også viktige faktorer i planlegging av nytt sykehus. 

Ventetider og effektive pasientforløp 

Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetider. Dette innebærer både forbedring 
av pasientforløp og kommunikasjon – med særlig vekt på utredningsfasen. 
Helseforetaket vil prøve ut nye organisasjonsmodeller for å sikre effektiv utredning av 
pasienter med alvorlige symptomer på en enda bedre måte. Helse Stavanger HFvil fra 
januar 2016 opprette et «diagnosesenter» for rask og effektiv utredning av pasienter 
med sammensatt symptomer og diagnoser. Diagnostisk senter vil inkludere utredning 
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av pasienter med alvorlige symptomer hvor kreft er en av flere mulige 
differensialdiagnoser. 

Rehabilitering  

Helseforetaket vil i løpet av 2015 ytterligere samordne og styrke 
rehabiliteringsvirksomhet. Det skjer gjennom styrking av faglig samarbeid mellom 
Rehabilitering ved Lassa og i Egersund ved Dalane DMS. Felles faglige retningslinjer og 
felles pasientforløp, samt vurdering av felles organisering er viktige elementer i dette 
arbeidet. 

Psykiatri og Rus  

Psykiatri og rus skal vokse mere enn somatikk fra 2014 («den gylne regel»). Samtidig 
skal distrikts psykiatriske senter og tilbud til barn og unge prioriteres. Måltall for vekst 
innen områdene må kommuniseres. For å kunne gi et bedre tilpasset tilbud til alle 
brukere, vil psykiatrisk divisjon i samarbeid med kommunene legge om sin drift i 
forhold til å overføre utskrivningsklare pasienter som ligger lenge inne med overføring 
til kommunale tilbud og fokusere spesielt på de som har hyppige innleggelser og med 
den hensikt å frigjøre kapasitet til et bedre tilpasset tilbud med poliklinisk oppfølging 
(inkludert ettervernspoliklinikk) gjennom prosjektet «på hjemmebane».  
 
For å møte fremtidens utfordringer er omlegging, modernisering og forskningsbasert 
kunnskap nødvendig. De neste årene vil Psykiatrisk divisjon satse på en styrking av 
brukernes aktive deltakelse i alle ledd i behandlingen. I et samarbeid med kommunene 
og brukernes organisasjoner samt NAV vil en søke å utvide tilbudet som gis på 
pasientens egen arena, med større mulighet for deltakelse i samfunnet og mindre 
forbruk av døgntjenester. De samlede ressursene skal utnyttes bedre slik at flere får 
raskere og bedre hjelp. Prosjekter innen arbeidsdeltakelse, utdanning og boligforhold vil 
i økende grad bli sentrale i voksenpsykiatrien og rustilbudet. I barne- og 
ungdomspsykiatrien vil det bli en økt satsning på de unge aldersgruppene og deres 
familier. Det skal være et fokus på de aller yngste for å sikre forebygging og hindre økt 
sykelighet.   
 
Det er også en voksende eldre befolkning som kommer til å trenge en økt satsning.  
 
Helse Stavanger-området har en overrepresentasjon av personer som er dømt til 
behandling innen psykiatrien.   
 
Andre forhold  
Helse Vest Innkjøp HF er etablert med virkning fra 1.11.2015. Alle ansatte i 
innkjøpsavdelingen i Helse Stavanger HF er overført til det nye innkjøpsforetaket. Helse 
Stavanger HF deltar i arbeidet med å etablere gode samhandlingsrutiner mellom de 
ulike foretakene i regionen. 
 
Regionen er inne i en periode med store satsninger innenfor IKT-området, og Helse 
Stavanger HF deltar aktivt i disse prosjektene. De viktigste i det nære tidsperspektivet 
er: 
 
 KULE med elektronisk kurve og legemiddeladministrasjon. 
 DMA, digitalt mediearkiv 
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 LIBRA, nye system for rekneskap, innkjøp og logistikk . 
 Alle møter. 
 KAPP (kostnader og aktivitet per pasient) 
 EPJ-løsningen vår skal gjennom en stor oppgradering til en teknologi som DIPS 

kaller Arena.  Dette er også et stort prosjekt. 
 
Disse adresserer primært interne forhold og i mindre grad pasientinvolvering. Fokuset 
på dette vil øke, både i forhold til direkte involvering/tilgang til informasjon og til 
interaksjon med pasientene både når de er innlagt og når de er andre steder. Dette vil 
kreve en del nye løsninger. 
 
Innføringen vil også bli resurskrevende på flere områder: 
 De ansatte som må lære mange nye verktøy og andre arbeidsprosesser. 
 Koordinering og ledelse av innførings- og omstillingsprosjekt. 
 Økonomisk for HF-et i og med at gevinstene kommer først i årene etter de store 

investeringene. 
 Innføring av nye IKT-systemer i prosjekt- og driftsfase vil også kreve 

personellressurser i helseforetaket. 
 
Men det er forventet at disse prosjektene vil gi store forbedringer for ansatte og 
pasienter, og det er beregnet store gevinster knyttet til innføringen av disse nye 
systemene. 
 
Helse Stavanger HFer i ferd med å etablere et eget prosjektkontor, og det er nylig 
foretatt tilsetting i ny stilling som prosjektdirektør, som skal lede den nye avdelingen. 
Denne etableringen sammen med innføring av nytt felles prosjekt- og 
porteføljestyringsverkstøy (CA PPM) og en kompetent stab av prosjektledere vil bidra til 
enda bedre styring av de ulike prosjektene og gi økte muligheter til å ta ut de gevinstene 
som er forutsatt i disse prosjektene. 
 
I budsjettarbeidet for 2016 er divisjonene/avdelingene tildelt budsjettrammer. De 
omleggingene som er gjort i budsjettet de siste årene, er videreført for å stabilisere 
driften på et økonomisk forsvarlig nivå.  
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