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1 Medarbeidere 

HMS-aktiviteter 

Generelt 
Det har i foregående periode vært arbeidet med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i 
enkeltsaker og i byggeprosjekter, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av 
sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking og helserisikovurderinger, undervisning og 
bistand til ledere, avdelinger og grupper. For detaljert oversikt over HMS-aktiviteter så vises det til 
eget vedlegg.  

Ansattskader i Helse Stavanger HF pr. februar 2015 

 
Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke. 
Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer. 
Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre ansattskader eksklusiv førstehjelpsskader 
pr. million arbeidstimer. 
Kilde: Synergi pr 2.3.2015 
 

. 
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Overnevnte grafer er basert på totalt timeverk for hver gruppe med  tilhørende ansattskader for perioden. 

 
Kommentarer: 
Skader med fravær rapportert i Synergi – Psykiatrisk Divisjon: 

• Ansiktsskade - slag mot ansikt p.g.a vold fra pasient. Sykmeldt 2 dager. 
 
Skader med fravær rapportert i Synergi – Somatikken: 

• Ryggskade med brudd i forbindelse med forflytning av tungt instrument. Sykmeldt 4 uker. 
• Gled på gulvet og forstrakk foten. Sykmeldt 3 dager. 

 
Skader med medisinsk behandling rapportert i Synergi: 
Psykiatrisk Divisjon 

• Bittskade p.g.a. vold fra pasient.  
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Oppsummering:  
Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi for januar: 38 stk. og hittil for februar 
42 stk. Se kommentarfeltet over for skader med fravær og medisinske behandlingsskader. 
 
Til/fra jobb skader (utenfor arbeidstid): 4 sykkelulykker til/fra jobb, 2 fallskader (fotgjengere) p.g.a. 
iset underlag og 1 fotgjenger påkjørt av bil. 
 
Alvorlig tilløp: Metallplater 3m x 0,3m forlatt usikret etter arbeidstid på utsiden av Sydbygget i 
forbindelse med pågående forskalingsarbeid. 3 plater ble tatt av vinden, fløy over hotellet og landet 
20-30m fra innkjørselen til P-huset under hotellet. 
 
Psykiatrisk Divisjon 

• Vold skade førstehjelp: 0 stk. (jan.), 3 stk. (feb.). 
• Vold skade uten behandling: 12 stk. (jan.), 11 stk. (feb.), flere med debrifing i etterkant. 
• Vold trusler: 7 stk. (jan.), 3 stk. (feb.), - en trussel med kniv (feb.) og flere dødstrusler. 

 
Generelle og spesielle tiltak for å redusere HMS/ansattskader ved Spesialavdeling voksne: 

• Daglig monitorering av avviksmeldinger i Synergi ved kvalitetskoordinator. 
• Direkte kontakt med TMA-konsulenter ved vurdert behov for rask innsats i sengeposter der 

det har oppstått skade på ansatte. 
• Ukesrapporter med oversikt over registrerte HMS/ansattskader til Divisjonsdirektør, 

avdelingssjef og TMA-konsulenter.  
• Skadeutvalg med faste medlemmer avholdes månedlig. Alvorligste skader presenteres og 

aktuelle tiltak for å begrense gjentagelse gjennomgås. 
• ROS-analyser på sengeposter der det har vært registrert mange ansattskader i samarbeid med 

HMS-sjef og BHT. 
• Opplæring i riktig bruk og registrering av avvik i Synergi på sengeposter gjennomføres p.t.  
• Økt fokus på behov for tilstrekkelig med personalressurser og god fagkompetanse som 

skadebegrensende/forebyggende tiltak i ledergruppen. 
• Styrking av faglig kompetanse. 
• Oppfølging av TMA-trening på postene. 

Somatikken 
• Vold skade førstehjelp: 1 stk. (jan.), 3 stk. (feb.). 
• Vold skade uten behandling: 0 stk. (jan.), 5 stk.(feb.). 
• Vold trussel: 3 stk. (jan.), 2 stk.(feb.) – trussel med kniv (feb.), trussel: svært utagerende 

pasient (feb.). 
• Stikk: 4 stk. (jan.) 2 stk. (feb.). 
• Kutt suturnål/skapell: 0 stk. (jan.), 2 stk.(feb.). 
• Skade førstehjelp: 4 stk.(jan.), 4 stk.(feb.). 
• Skade uten behandling: 3 stk.(jan), 6 stk.(feb.). 
• Biologisk skade: 2 stk.(jan.), 0 stk.(feb.). 

 
Det har vært en markant økning av trusler og vold i somatikken i februar. Ambulansetjenesten har 
vært mest utsatt, mens andre avdelinger som: 3H, Intensiv overvåking, 6E og Seksjon for vakt og 
sikring har vært utsatt for til dels alvorlige hendelser. Det arbeides med å utarbeide en overordnet  
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risikovurdering som omhandler vold og trusler mot ansatte ved SUS, samt omfanget av våpen blant 
pasienter og besøkende. 
 
Antall rapporterte stikkskader i Synergi fortsetter å gå ned siden stikkskadedirektivet ble 
implementert i mai 2014.  

Kompetanseheving innenfor støttefunksjonene i Divisjon for intern service 
Renholdfaget 
Innenfor renholdfaget legger divisjonen til rette for at ansatte med erfaring, får tilbud om å ta 
fagprøven. I 2014 fikk 5 renholdere fagbrev. 
 
I 2015 har vi fått tilskudd, VOX-midler til gjennomføring av kompetanseheving blant renholdere i 
forhold til norsk-kunnskap og dataopplæring. Dette skjer delvis i arbeidstiden og noe på fritiden. 24 
ansatte fordelt på 2 grupper deltar.  
 
Vakt- og sikkerhetstjenester 
Økningen i vold og utagering hos pasienter har gitt Divisjon for Intern service nye utfordringer for 
å sikre både pasienter og ansatte. I 2013 ble det besluttet å organisatorisk skille servicefunksjonene 
ut fra vakt- og sikringsfunksjonene, slik at vakt- og sikring bedre kunne rendyrkes og møte det økte 
behovet for vakt- og sikkerhetstjenester.  
 
Det ble arbeidet for å få Vakt- og sikkerhetsfunksjonen godkjent som eget vaktselskap, og det ble 
oppnådd i 2013. Videre ble foretaket godkjent som lærebedrift for vekter- og sikkerhetsfaget i 2014. 
Kundesenteret har overtatt servicefunksjonene, og Vakt- og sikkerhetsfunksjonen er blitt egen 
seksjon i 2014. 
 
Det er startet fagbrev-voksenopplæring for allerede fast ansatte vektere. I 2014 tok 3 ansatte 
fagbrev, hittil i år har 9 ansatte gått opp til fagprøven, bestått og fått fagbrev som vektere. 
Foretaket har ansatt 1 vekter med politiutdanning, som en del av den faglige satsingen. 
Det er ansatt 2 lærlinger i vekterfaget. 
 
Portørtjenester 
Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt at portørfaget blir et eget Vg3 som skal bygge på Vg2 
helsearbeiderfag, helseservicefag eller ambulansefag. Det skal følge hovedmodellen for fagopplæring 
med 2 år i skole og 2 år i lære. Læreplanen er ferdigstilt. Det nye faget skal bidra til å dekke 
samfunnets behov for sikker forflytning av pasienter og ivareta helsefaglige støttefunksjoner. Dette 
er viktige og nødvendige oppgaver for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
Portørene har fått utvidet ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere – og det stilles 
stadig større krav til både kompetanse og egnethet. Den nye utdanningen vil bidra til kvalitetssikring 
av faget og styrke tilliten til yrkesgruppen og helsetjenesten. 
 
Helse Stavanger HF, ved avdelingssjef Jan Åge Moen i Divisjon for intern service, (permisjon i 4 
måneder for å jobbe med læreplanen), og opplæringsansvarlig i serviceavdelingen Leif Moen, har 
vært to av de mest sentrale nasjonalt i dette arbeidet. De har sterkt bidratt til at portørfaget nå er 
godkjent som lærefag i videregående opplæring. 
 
Planleggingsarbeidet for å kunne tilby fagbrev voksenopplæring, og lærlingeplasser i portørfaget 
starter nå opp. 
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2 Samarbeidspartnere og andre ressurser 

Samhandling med kommunene 
 
Utskrivningsklare pasienter i somatikken 
 
Det er i foregående driftsorienteringer til styret, senest i møte 6.1.2015 (sak 4/15 O) blitt redegjort 
for en økning i utskrivningsklare pasienter i somatikken utover i 2014, en utvikling som har fortsatt 
inn i 2015. Dette gjelder hovedsakelig de 2 største kommunene Sandnes og Stavanger. Utviklingen 
har vært fast tema i Samhandlingsutvalget, og det har vært utstrakt dialog med de 2 kommunene for 
å få avklart årsaker til utfordringen og løsninger i forhold til denne. Det blir redegjort for dette 
nedenfor under pkt. 4. 
 
Kommunale ø-hjelp senger 

Kommunale ø-hjelp senger etablert i kommunene 

Kommuner: 
Oppstarts-dato 

ØH-tilbud Merknad 

Liggedøgn 
pr 

kommune 
iht 

beregning
s-grunnlag

Fordeling 
av  1048 
mill. kr 

(1000 kr)

Kor mykje 
HF må 
betale i 

2012

Kor mykje 
HF må 
betale i 

2013

Kor mykje 
HF må 
betale i 

2014

Kor mykje 
HF må 
betale i 

2015
Utbetalingfra HF starter 

fra  
 1101 Eigersund 04.03.2013 2 senger 690 2 989 498,2 1 591,1 1 623,0 6mnd 2014 og 2015
1102 Sandnes  01.10.2013 Klepp er ve 2 839 12 291 0 5 455,6 6 677,7 5mnd 2014/6mnd 2015
 1103 Stavanger  01.10.2012 5 622 24 344 1 185,3 0 0 0 ????
1111 Sokndal  01.01.2015 Samarbeid  178 769 418,7 6mnd i 2015
 1112 Lund  30.05.2014 Samarbeids           159 690 0 61 374 1 mnd 2014/6mnd i 2015
 1114 Bjerkreim 01.07.2014 126 545 6 mnd i 2015
1119 Hå  12.10.2012 737 3 191 1 196,6 1 699,5 1 733,5 6 mnd 2014 og 2015
 1120 Klepp  01.10.2013 Klepp er ve 714 3 092 0 1 372,1 1 679,4 5mnd 2014/6mnd 2015
1121 Time 01.10.2013 Klepp er ve 718 3 111 0 1 379,8 1 688,8 5mnd 2014/6mnd 2015
 1122 Gjesdal  01.10.2013 Klepp er ve 413 1 789 0 793,6 971,4 5mnd 2014/6mnd 2015
 1124 Sola  01.09.2014 Samarbeid   982 4 252 2 309,8 6 mnd 2015
 1127 Randaberg 01.09.2014 Samarbeid   433 1 873 1 018,5 6 mnd 2015
1129 Forsand  01.09.2015 59 254
 1130 Strand  01.09.2015 527 2 280
 1133 Hjelmeland 01.09.2015 145 630
 1141 Finnøy 156 676 ?
1142 Rennesøy  182 788 ?
 1144 Kvitsøy 30 130 ?

Disponerte    14 710 63 694 0 2 880 12 353 18 495
Kan bruke (i 2012-kroner) 7 962 16 433 25 438 34 904
Udisponert 7 962 13 553 13 085 16 410  

 
Alle kommunene i opptaksområdet til Helse Stavanger HF skal pr. 1.1.2016 ha etablert kommunale 
ø-hjelp senger tilsvarende totalt 40 senger. Beregningsgrunnlaget til Helsedirektoratet viser at 
kommunene skal etablere senger for 14 710 liggedøgn – hvilket tilsvarer ca. 40 senger. Pr. 1.mars 
2015 forelå ingen ny søknad om etablering av nye tilbud, men Ryfylkekommunene har invitert til 
planleggingsmøte. Antall senger etablert pr. 1.9.2015 vil etter planen være totalt 30 senger. 
Resterende senger skal etableres i Stavanger kommune samt en seng i Ryfylke innen 2015.   
 
Bruken av de kommunale ø-hjelp sengene er en utfordring noe det jobbes med både gjennom 
fagråd hvor alle kommunene er representert sammen med helseforetaket og egne prosjektgrupper 
med enkelte tilbud. Kommunene har de siste månedene avgitt rapportering på bruk av sengene. 
Belegget varierer fra ned mot null til opp mot 80 % belegg. Beleggsprosenten må imidlertid ses i 
sammenheng med liggetid. Lang liggetid, som i Stavanger (snitt 6,3 døgn i januar) gir høyt belegg 
86,3 % tross få pasienter. Tilsvarende tall for februar er 5,75 døgn og 61 %. Til sammenligning har 
Jæren øyeblikkelig hjelp en liggetid i januar og februar på 3,5 og 4,1 døgn og en beleggsprosent på  
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henholdsvis 78,9 og 74 %.  Tilbudet i Stavanger kommune følges ekstra opp. Her er under 
halvparten av sengene etablert og det er grunn til å stille spørsmål ved legenes motivasjon til å bruke 
sengene. I et forsøk på å øke bruken, søker kommunen og helseforetaket sammen å opprette en 
prosjektstilling for en allmennlege i pasientmottak fra sommeren av, som kan godkjennes som 
sideutdanning. Dette vil ikke være avklart før ut på våren.    

Ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep 
I Styringsdokumentet 2015 blir helseforetaket pålagt å forberede ansvarsovertakelse fra 2016 for 
barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Helseforetaket har på den bakgrunn 
kontaktet Stavanger legevakt som har ivaretatt denne oppgaven på vegne av kommunene i 
opptaksområdet. Ordningen synes å ha fungert godt og det vil derfor være et mål å videreføre 
dagens ordning innen for de rammene som foreligger. Helse Vest RHF har i brev av 27.1.2015 bedt 
helseforetaket om en særskilt rapportering med plan for arbeidet innen 20.4.2015. Innledende møte 
med Stavanger legevakt finner sted 24.4.2015.  

Omstilling ved Dalane DMS, Eigersund 
 
Omstilling til spesialisert rehabilitering skjer i henhold til vedtatt plan. Helseforetaket er i god dialog 
med Eigersund kommune, og virksomhetsoverdragelse av kjøkkenet er planlagt tidfestet til 1.6. 
2015. En gjennomgår også annet drift- og bemanningssamarbeid som det er naturlig å vurdere 
nærmere. En vurderer videre polikliniske funksjoner i detalj for å sikre pasientene et faglig godt 
tilbud på de områder hvor det er riktig (medisinsk og økonomisk) å opprettholde dette. Dette 
omstillingsarbeidet foregår med full involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.  

Samarbeid mellom Medisinsk bibliotek ved Stavanger universitetssjukehus og biblioteket 
ved Universitetet i Stavanger 
Medisinsk bibliotek ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har inngått et samarbeid om 
bibliotektjenester for 2015 med biblioteket ved Universitetet i Stavanger (UIS). 
 
Fra mandag 16.2.2015 ble Medisinsk biblioteks database felles med Universitetsbibliotekets 
database.  
 
Det arbeides med sikte på en virksomhetsoverdragelse av Medisinsk bibliotek til 
Universitetsbiblioteket gjeldende fra 2016.   

Brukermedvirkning 
Med henvisning til styrets vedtak i møtet 4.9.2014 (sak 54/14 B) følger vedlagt referat fra møte i 
Brukerutvalget i Helse Stavanger HF den 28.1.2015. 

3 Prosesser 

Tilsyn 
Det vises til vedlagte oversikter over tilsyn i perioden 1.1.-28.2.2015.  

Høringer 
Det vises til vedlagte oversikt over høringer i siste periode. 
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Pasientbehandling 
Diagnosesenter ved Helse Stavanger HF 
 
Styringsgruppen hadde møte 10.3.2015 hvor det ble orientert om utsatt oppstart av budsjettmessige 
årsaker. Konseptet er utredet og planlagt for drift og en vil i henhold til Styringsdokument 2015 
legge opp til oppstart i løpet av høsten 2015. Det kan være aktuelt med samlokalisering og samdrift 
med planlagt mottaks- og utredningspost som er under utredning som en del av 
sykehusutbyggingsprosjektet. 
 
Ny AMK-sentral 
 
Den 2.3.2015 ble den nye AMK-sentralen i Helse Stavanger HF offisielt åpnet i fremtidsrettede 
nyinnredede lokaler på grunnplanet i MOBA bygget.  
 
AMK sentralens nyetablering henger sammen med økt behov for større plass når det nye Nødnettet 
blir etablert, sannsynligvis i uke 16. Den nye AMK-sentralen er rigget slik at den vil kunne 
absorbere økt aktivitet i årene som kommer.  
 
Radiologisk avdeling. Ny MR-maskin – 3T MR 
 
Den 24.2.2015 var det markering av ny MR-maskin i Helse Stavanger HF. Sykehuset og Rogalands 
første 3T- maskin. I tillegg er det den første maskinen med økt magnetstyrke. Det vil si at MR- 
kapasiteten i Stavanger økes opp mot 3000 flere pasienter - noe som vil bidra til å gi inneliggende 
pasienter og haste-pasienter et enda bedre MR-tilbud.  
 
Ventetiden for pasienter med lavest prioritet har siden oppstart gått fra 25 uker til nå 14 uker og 
avdelingen håper på enda litt reduksjon i ventetiden. 
 
3T-maskiner vil på grunn av den sterke magnetstyrken gi økt signal, og dette kan brukes til å få 
høyere detaljoppløsning i bildene. I noen tilfeller vil det være mulig å bruke det økte signalet til å 
korte ned undersøkelsestiden. For eksempel vil man bruke denne maskinen på noen pasienter med 
epilepsi, der man leter etter små forandringer i hjernen som kan forårsake krampeanfall. 
Detaljoppløsningen vil også være nyttig i spesielle undersøkelser av ledd og undersøkelse av små 
barn. 
 
Det er også slik at 3T ikke bare gir økt signal, men også økte artefakter. Derfor vil en god del 
undersøkelser fortsatt være best egnet for å gjøres på de vanlige MR-maskinene som man allerede 
har på sykehuset. Gjennom den nye 3T-maskinen har man imidlertid også fått muligheten til å velge 
den maskinen som er best egnet for pasienten. 
 
Tildeling av poliklinisk time i første brev 
 
Helse Stavanger HF arbeider med å øke andelen av polikliniske pasienter som tildeles time i første 
brev, det vil si time avtales i samme brev som det gis svar på henvisning. Dette skjer gjennom 
prosjektet «Alle møter», planlagte «P15» prosjekter og gjennom ledelsessystemet forøvrig.  
 
Helse Stavanger HF vil trolig ikke fullt ut nå målsettingen om at alle polikliniske pasienter skal bli 
tildelt time for behandling i første brev innen 1.5.2015. Per 8. mars 2015 er andel tildelte timer i 
Helse Stavanger HF, med en horisont på 6 måneder, mars til august 62 %. Tilsvarende tall for de  
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andre helseforetakene i regionen er: Helse Bergen HF 62 %, Helse Fonna HF 59 %, Helse Førde 
HF 47 % og for Haraldsplass Diakonale Sykehus 38 %. (Dette betyr ikke nødvendigvis at alle disse 
har fått time i første brev). 
 
Andel av pasienter som tildeles time i første brev er størst for pasienter som har umiddelbar 
prioritet og opp til 8 – 10 uker. For pasienter med lavere prioritet er andelen fallende. 
Det er store variasjoner mellom de ulike poliklinikker. Flere poliklinikker gir som hovedregel alle 
pasienter time i første brev, mens noen ligger under 20 %.  Årsakene er sammensatte og blir 
påvirket av flere forhold, og det er ulike problemstillinger knyttet til de ulike poliklinikker. En 
hovedtendens er at de avdelinger med stor pågang av pasienter, høy andel av pasienter med 
alvorlige lidelser, lange ventelister og lav- eller ustabil legebemanning også er de som poliklinikker 
som har størst utfordring med å tildele time i første brev. Helse Stavanger HF ser på alle disse 
forhold i det pågående arbeid med å øke tildeling av time i første brev. 
 
Prosjekt «Fra døgn til dag for ØH» 
 
På bakgrunn av stor pasientstrøm og høyt belegg på sengeposter har vi sett behovet for en 
omdirigering fra døgn til dag for øyeblikkelig hjelp-pasienter der dette er faglig forsvarlig. Som ledd 
i P15 etableres prosjektet «Fra døgn til dag for ØH». Målsettingen for prosjektet er tidligere 
utskrivelse fra post, omdirigering fra døgn til dag fra akuttmottak. Prosjektplanen er ferdigstilt og 
oppstartdato er 20. april.  Pilotperioden er fra 20. april til 26. juni og 17. august til 20. oktober. I 
løpet av august vil prosjektledelsen i samarbeid med analyseavdelingen gjøre en midtevaluering av 
effekt og eventuelt gjøre justeringer dersom det er behov for det.  
 
Målsetting for prosjektet:  

• Etablere poliklinisk tilbud som erstatning for innleggelse til ØH-pasienter. 
• Øke andel pasienter som blir behandlet i mottak. 
• Tidligere utskrivelse fra post med poliklinisk oppfølging. 

 
Prosjekt pasienthotell 
 
Økt press på pasientsengene og mange korridorpasienter krever at vi nok engang må vurdere 
muligheten for økt bruk av pasienthotellet. Det er også tegn på at det har vært en svak nedgang i 
hotellbruken etter nyttår. AD ønsker derfor en gjennomgang /ny vurdering av følgende 
problemstillinger: 

• Er det pasienter i sengepostene i dag som kan benytte hotelltilbudet? 
• Er det pasienter / grupper som tidligere brukte hotellet som kan har falt ut? 
• Dersom det ble ansatte en helsefagarbeider / hjelpepleier med erfaring som kunne se til 

pasienter i hotellet – hvem kunne da benyttet hotellseng? 

To ansatte i FFU – Karin Sollid og Svanhild Gaupås - vil fra uke 12/13 sammen med postledelsene 
starte opp «Prosjekt pasienthotell». En til to dager i uken vil de FFU-ansatte gå rundt til 
sengepostene å bistå postledelsen for å finne enkeltpasienter eller pasientgrupper som vil kunne 
benytte seg av hotellsengen. Det skal også lages en oversikt over om hotellbruken vil øke dersom 
pasienten kan tilses i hotellet for enkle observasjoner, tilbud om smertestillende etc. 
 
Prosjekt avvikling av korridorpasienter – statusrapport pr. 16.3.2015 
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Tiltak – status og progresjon 
Som det fremgår av vedlagte tabell med oversikt over tiltak rettet mot reduksjon og avvikling av 
korridorpasienter er det mange tiltak som har hatt god progresjon. 
   
Av tiltak under kategori 1 rettet mot bedre bruk av spesialisthelsetjenesten, kan det nevnes at 
oppfølgingen fra Stavanger og Sandnes kommune opp mot utskrivningsklare pasienter på post de 
siste ukene har vært veldig god.  Det er en opplevelse av at det nå er god kommunikasjon mellom 
postene og kommunene, og at dette fører til en reduksjon av utskrivningsklare pasienter som venter 
på å komme videre til et kommunalt tilbud.  Det er forventet at praksiskonsulent-stillingene med 
dedikert fokus på utskrivningsklare pasienter vil føre til enda bedre kommunikasjon og samhandling 
mellom kommunene og foretaket.  Disse stillingene kan forventes å ha en effekt opp mot 
sommeren og tidlig på høsten. 
  
Vedrørende status og tiltak for økt bruk av kommunale ø-hjelps senger så vises det til omtale i pkt. 
2 ovenfor. 
 
Arbeidet med å forbedre kliniske beslutningsprosesser viser også god progresjon (kategori 2).  
Mange av de nye tiltakene er imidlertid fremdeles under utvikling og utprøving, og kan ikke 
forventes å ha effekt på korridorpasienter før de er gjennomarbeidet og implementert.   
Eksisterende tiltak er blitt justert i løpet av den siste perioden.  Det er blitt lagt vekt på å ha bedre 
oversikt over flytteklare pasienter mellom divisjonene, og det er gjennomført nye pakkeforløp for 
flere pasientforløp.  Effekten av disse tiltakene vil fortløpende bli evaluert av prosjektgruppen. 
Det er nå også på plass en oversikt over ledige senger, etter modell fra Helse Bergen HF.  Dette er 
en synliggjøring av senger slik de foreligger i DIPS til enhver tid.  Dette verktøyet vil bli ytterligere 
justert slik at det koordineres med plan for høy aktivitet og behovene for flytkoordinatorene til 
enhver tid. 
 
Flere selvstendige prosjekt nevnt i kategori 3 har også hatt en betydelig progresjon.  Prosjektet «Fra 
døgn til dag for ØH» er i stor grad ferdig utviklet med oppstart satt til 20.4.2015.  Prosjektarbeidet 
med å utvikle en ny mottaks- og utredningspost er også godt i gang, der flere av arbeidsgruppene 
allerede har møttes og startet arbeidet.  Det er forventet oppstart 2.1.2016. 
 
Monitorering 
Prosjektet holder oversikt over flere indikatorer som er relevante opp mot korridorproblematikken.  
Disse er beskrevet i plansjene vedlagt.  Det er viktig å påpeke at prosjektet ikke kan konkludere med 
en trend i 2015 ettersom det foreløpig kun foreligger data for januar og februar.   Som det fremgår 
av tallene er det likevel en negativ utvikling av de fleste indikatorene sammenlignet med 2014.  
Beleggsprosenten har ikke generelt avtatt.  Det er heller en tendens til at den øker på flere poster.  
Antall pasienter ferdigbehandlet i akuttmottaket viser et blandet bilde med noen seksjoner med flere 
ferdigbehandlete samtidig som andre ligger et godt stykke bak gjennomsnittstall fra 2014.  Det er 
heller ikke en positiv utvikling for antall korridorpasienter på de enkelte postene.  Prosjektgruppen 
vil fortsette med å monitorere og evaluere disse indikatorene med fokus på målrettede tiltak mot 
poster og avdelinger som måtte vise vedvarende negativ utvikling utover året til tross for tiltakene 
utarbeidet i hver enkelt divisjon.  
 
Sykehusutbygging – om OPS-finansiering av sykehusprosjekter 
 
Helse Stavanger HF er organisert som et helseforetak (HF). Etter helseforetaksloven skal 
helseforetakene følge regnskapsloven. Den statlige overtakelsen av sykehusene med en påfølgende 
foretaksetablering medførte dermed store endringer i regnskapsførsel og økonomisk måling for 
sykehusene i Norge. Helse Stavanger HF finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra  
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Helse Vest RHF, som igjen henter sine lån fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Tilgang til 
finansiering er med andre ord ikke hovedutfordringen til Helse Stavanger HF. Utfordringen er 
knyttet til den daglige driften, det vil si i å betjene fremtidige renter og avdrag på et nytt 
sykehusbygg. Denne utfordringen forsvinner ikke om en privat aktør bygger sykehuset. I stedet for 
å betjene løpende renter, avdrag og avskrivinger, vil tilsvarende utfordring bli flyttet over på økte 
leiekostnader.  
 
Siden starten av Prosjekt sykehusutbygging i 2011 har Helse Stavanger HF vurdert ulike former for 
utbyggingsløsninger og alternative finansieringskilder. Tilgang til billig lånekapital er som nevnt ikke 
hovedutfordringen for helseforetaket, men snarere at bærekraften i foretaket må opprettholdes 
uansett finansieringsmåte. Finanskostnader, avskrivninger og vedlikeholdskostnader må dekkes inn 
over driftsbudsjettet. Dette vil ikke bli annerledes selv om OPS velges som finansieringsform fordi 
framtidige leiekostnader må dekkes over driften. En ekstern aktør vil dessuten ha betalt for risiko og 
legge inn egen fortjeneste i et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet. 
 
Bygging av et helt nytt sykehus vil ikke kunne anbefales med dagens rammebetingelser. Men det er 
fattet styrevedtak i Helse Stavanger HF om at prosjektet skal utrede både bygging av et helt nytt 
sykehus og en trinnvis utbygging innenfor bærekraften. Det første byggetrinnet er stipulert ferdig 
senest 2025. 
 
Prosjektet er inne i den såkalte konseptfasen og skal anbefale tomt og konsept til beslutning innen 
utgangen av 2015. Til grunn for alle beregninger som er foretatt så langt, ligger dagens 
rammebetingelser for nye sykehusbygg. Det legger til grunn en maksimal statlig lånefinansiering på 
70 prosent, hvor resterende finansiering må settes av over driften av sykehuset. I den såkalte 
idefasen (ferdig juni 2013), ble det drøftet om det var mulig å finansiere nytt universitetssykehus på 
alternative måter. OPS-finansiering kom da inn som en mulighet. Helse Stavanger HF har erfaring 
med denne type finansieringsform den gang pasienthotellet ble bygget. Det har i tillegg vært 
gjennomført en del store veiprosjekter og skoleprosjekter i Norge med ulike modeller for OPS-
finansiering. Disse prosjektene er imidlertid av en vesentlig mindre størrelse og kompleksitet enn 
byggingen av et nytt universitetssykehus. 
 
Prosjektledelsen fikk på sin studietur til Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm i 2013 en grundig 
innføring i den OPS-avtalen som var inngått for dette prosjektet. Det er verd å merke seg at Nya 
Karolinska-utbyggingen er den eneste med OPS-finansering av sykehus i Sverige (og Norge) så 
langt. Ytterligere informasjon om OPS-finansering både i inn- og utland er innhentet. Men etter en 
grundig vurdering ble det i 2013 konkludert med at det ikke var aktuelt for Helse Stavanger HFs 
sykehusprosjekt. Dette ble blant annet begrunnet med at denne finansieringsformen lå utenfor 
gjeldende rammebetingelser for bygging av sykehus i Norge. Videre ble det lagt vekt på at staten har 
tilgang til den rimeligste lånekapitalen som private aktører neppe vil kunne konkurrere med. Som 
tidligere vist til er ikke tilgang til billig lånekapital hovedutfordringen for helseforetaket, men at 
bærekraften må opprettholdes uansett finansieringsmåte.  
 
OPS-finansiering anbefales ikke utredet verken for totalprosjektet eller for selve sykehusdelen av 
prosjektet. Til det er prosjektet for omfattende både i størrelse, tid, kompleksitet og kostnad. 
Det er drøftet om OPS-finansiering kan være aktuelt for enkelte deler av prosjektet som 
laboratorieutstyr, kjøkken, et nytt kunnskapssenter etc. Etter de nye signalene fra Helse- og 
omsorgsministeren, vil en OPS-finansiering av ovennevnte enkeltelementer bli nærmere utredet i 
forprosjektfasen. Det er både fordeler og ulemper ved å benytte OPS-finansering, men viktigst er at 
det krever et særdeles grundig og gjennomarbeidet avtaleverk i bunn for å unngå diskusjoner og  
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uenighet i avtaleperioden. Det må være store og solide aktører som inngår OPS-avtaler, og 
konkurransen i leverandørmarkedet kan derfor bli begrenset. Ved Nya Karolinska var det kun en 
aktør som leverte inn tilbud, selv om det var vist stor interesse for prosjektet i forkant. 
Overordnede økonomiske beregninger foregår kontinuerlig i prosjektet og disse oppdateres 
fortløpende. Konseptfasen planlegges ferdigstilt ved utgangen av 2015, inkludert en anbefaling om 
tomt og konsept som vil bli ført videre til forprosjektfasen. Når saken legges fram for styret i Helse 
Stavanger HF vil den også omfatte forslag til finansiering og fremtidig økonomisk bæreevne og 
drift.  

4 Pasientresultater 

Utskrivningsklare pasienter  
Psykisk helsevern 
Ifølge grafen nedenfor har antall utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon svingt de siste 
månedene mellom 14 og 20. Resultatet på 20 pr. uke 9 viser at dette fortsatt en stor utfordring. 
Dette gjelder i hovedsak pasienter som mangler bolig. Samarbeidet med kommunene om å 
etablere boligsosiale tiltak fortsetter, jf. omtale i adm. direktørs foregående driftsorienteringer - 
senest nr. 1/2011 (sak 4/15 O).  
 
Blant de utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon er det også et lite antall pasienter i 
alderspsykiatrisk avdeling som venter på sykehjemsplass i egen kommune.  
 

 
 
Somatisk virksomhet 
Som omtalt i pkt. 2 ovenfor har det i lengre tid vært en utfordring med utskrivningsklare pasienter 
fra Stavanger og Sandnes kommuner. Fra Stavanger kommune har det i 2015 i gjennomsnitt vært 11 
utskrivningsklare pasienter som utløser betalingsplikt pr. dag t.o.m. uke 9. Som hovedregel inntrer 
betalingsplikten fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i forskrift 
om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter er oppfylt. Færre pasienter er registrert pr. 
medio mars. Sandnes kommune har redusert sitt antall pasienter betydelig i løpet av februar måned.  
Utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter følges fra dag til dag og melding om 
utskrivningsklare pasienter sendes fortløpende til de enkelte helse- og sosialsjefene/sonelederne. I 
tillegg sendes egne meldinger til henholdsvis levekårssjef og omsorgssjef når antall utskrivningsklare 
pasienter totalt sett fra kommunen når en avtalt grense.  
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Representanter fra både Stavanger og Sandnes kommuner møter opp i sykehuset for avklaring av 
omsorgsnivå hos «ukjente brukere» eller brukere som det er særlig behov for å besøke. Stavanger 
kommune har daglige besøk – Sandnes kommune stiller foreløpig opp en dag i uken. Det arbeides 
internt med utarbeidelse av tiltakskort i lommeformat, som skal sikre gode rutiner for mottak av 
kommunens representant slik at en oppnår best mulig kommunikasjon omkring hver enkelt pasient.  
 
Det er avtalt nytt møte på direktørnivå med Stavanger kommune hvor ulike parameter skal 
analyseres og forhåpentligvis gi noen svar på de utfordringene vi nå står overfor. I møte skal det ses 
nærmere på utvikling i innleggelser de siste årene – utviklingen i utskrivelser – reinnleggelser og 
liggetid. Kommunen på sin side skal redegjøre for bruk av ø-hjelp sengene – utviklingen i antall 
overgangssenger og antall korttidsplasser.  
  
Prosjekt bedre pasientflyt for utskrivningsklare pasienter 
Helseforetaket og kommunene er ellers i prosess for å ansette Praksiskonsulent sykepleiere (20 % 
stilling) fra kommunene som skal knyttes til henholdsvis Medisinsk og Kirurgisk divisjon i en 
avgrenset periode på ett år. Ansettelse vil skje rett over påske.   
 
Mål for prosjektet er å avdekke årsaker til svikt i pasientflyt og eventuelle flaskehalser, samt 
iverksette tiltak på systemnivå for å bedre pasientflyten ved utskrivelse av pasienter fra sykehuset 
som har behov for helsetjenester ved overføring til kommunen.  
 
Ved tettere daglig samarbeid internt mellom Kirurgisk og Medisinsk divisjon, samt mellom Helse 
Stavanger HF og kommunene mener foretaket at følgende nytteeffekter kan oppnås: 

• Færre utskrivningsklare pasienter blir liggende i sykehuset. 
• Pasientene opplever færre flyttinger internt i sykehuset og internt i kommunene, samt færre 

reinnleggelser. (BEON-prinsippet).  
• Færre avvik i overføring av pasienter mellom helseforetaket og kommunene. 
• Færre korridorpasienter. 

 
Prosjektet skal følges opp gjennom en prosjektgruppe som er etablert på tvers av nivåer samt i 
linjen både i helseforetaket og kommunene. Prosjektet starter opp etter påske.  
 
Utover dette er foretaket også i dialog med Sørlandet sykehus HF for å utveksle erfaring og gode 
løsninger.  
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Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF 
 
Grafen nedenfor viser at antall pasientrelaterte uønskede hendelser holder seg nokså stabilt. De 
hyppigste pasientrelaterte hendelsene, som er registrert, er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold 
innen psykiatrisk behandling der selvmordsforsøk/selvskading er den desidert hyppigste hendelsen. 
 
Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 2014: 

 
 
Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av 
taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig 
skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det 
skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade.  
 
Oversikten under viser en nedgang i antall meldinger som er sendt til Kunnskapssenteret siste 
måneden. Antall oversendte saker varierer fra måned til måned, men trenden viser en klar nedgang. 
Fortsatt er det slik at kun 15-20 % av oversendte hendelser er meldepliktige etter § 3-3 og foretaket  
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har iverksatt tiltak for å bedre forståelsen av hvilke uønskede hendelser som er meldepliktige og 
som skal oversende Kunnskapssenteret. 
 
Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra januar 2014: 

 
 
 
Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller 
betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2014 ble 
det sendt 14 umiddelbare varslinger fra Helse Stavanger HF. Ingen av disse har medført stedlig 
tilsyn fra Statens helsetilsyn. 
 
I januar og februar måned 2015 ble det sendt 3 umiddelbare varslinger fra foretaket.  
To av varslene omhandlet suicid og suicidforsøk i psykiatrisk divisjon. Det tredje varselet er sendt 
på bakgrunn av dødsfall hos ekstremt prematurt barn med høy mortalitetsrisiko. Ingen av 
hendelsene medførte stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn og heller ikke videre oppfølging fra 
Fylkesmannen i Rogaland. 
  
 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt 
Umiddelbare 
meldinger 
oversendt til 
Statens 
helsetilsyn i 
2015 

 
2 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

Hendelser hvor 
Statens 
helsetilsyn har 
rykket ut 

 
_ 

 
_ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner 11.2.2015 (somatisk del) 
 
Prevalensmåling av sykehusinfeksjoner er en nasjonal kvalitetsindikator. Målingen gir et 
øyeblikksbilde av hvor mange pasienter som har en infeksjon. Prevalensraten, oppgis i prosent, og 
er andelen pasienter som har en infeksjon i forhold til alle innlagte, eventuelt alle opererte.  
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Målingen 11. februar inkluderte 674 pasienter. Resultatet, som fremgår av tabellen nedenfor, viser at 
41 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner.  Dette gir en prevalens av sykehusinfeksjoner 
på 6,1. Denne gangen hadde 13 pasienter urinveisinfeksjon (1,9 %), 4 pasienter hadde septikemi (0,6 
%) og 14 pasienter hadde nedre luftveisinfeksjoner (2,1 %). 
 
Det er 131 pasientene som er operert mot 141 ved forrige. Det er registrert en økning i antall 
postoperative sårinfeksjoner. Målingen viser at 10 pasienter hadde postoperativ sårinfeksjon mot 6 
ved forrige måling. Dette utgjør 7,6 % av alle opererte pasienter og er en økning siden forrige 
måling. 
 
Målingen 11. februar viser at den prosentvise andelen av sykehusinfeksjoner har økt sammenliknet 
med forrige måling og at Helse Stavanger HF akkurat i denne målingen ligger over den nasjonale 
prevalensen på 4,9 %. Resultatet viser at det er en økning i antall postoperative sårinfeksjoner og 
luftveisinfeksjoner sammenliknet med forrige måling. Økningen i antall luftveisinfeksjoner kan ha 
sammenheng med årstiden. Økning i antall urinveisinfeksjoner er fordelt på flere sengeposter i 
sykehuset. 
 
Resultatene er egnet til å prioritere iverksetting av smitteverntiltak. De er mindre egnet til å si noe 
om årsakssammenhenger eller vurdere effekten av tiltakene.  Resultatene må leses med varsomhet, 
tallmaterialet er lavt og resultatene er sårbare for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og 
pasientsammensetning. Det legges derfor mest vekt på trender som varer over tid.  
 
Prevalens av sykehusinfeksjoner etter infeksjonstype sammenliknet med nasjonal 
prevalens, lokale tall fra de fire siste målingene.  
Infeksjonstype Prevalens Stavanger universitetssykehus HF 

(%) 
Nasjonal 
Prevalens vår 
2014 (%) 95% 
kl* 

21.05.14 3.9.14 26.11.14 11.02.15 

Urinveisinfeksjoner 0,8 0,6 1,2 1,9 1,2 (1,0 - 1,4) 
Nedre 
luftveisinfeksjoner 

1,0 2,0 1,8 2,1 1,2 (1,0 - 1,4) 

Septikemier 0 0,6 0,6 0,6 0,6 (0,5 - 0,8) 
Postoperative 
sårinfeksjoner ** 

1,6 1,4 0,9 1,5 1,9 (1,6 - 2,1) 

Postoperative 
sårinfeksjoner *** 

6,6 6,1 4,2 7,6 7,2 (6,3 - 8,2) 

Totalt 3,8 4,7 4,7 6,1 4,9 (4,4 - 5,3) 
Nasjonal prevalens vår 2014 i prosent * 
I forhold til alle inneliggende ** 
I forhold til alle opererte *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



 
 
 
 

  

 
Veiledningsbrosjyre til pasienter som har operasjonssår 
 
Fag- og foretaksutvikling, Seksjon smittevern har i samarbeid med ansatte i kirurgisk divisjon 
utarbeidet en veiledningsbrosjyre til pasienter som er operert om hvordan de skal stelle 
operasjonssåret når de kommer hjem. Prosjektet fikk tildelt «såkornmidler» fra Helse Vest RHF i 
2014. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i 
sykehustjenesten (NOIS) er registrert at noen pasienter får en overfladisk postoperativ sårinfeksjon 
etter operasjon ved sykehuset. En slik infeksjon medfører mer lidelse, flere legebesøk og eventuelt 
sykemeldelding.  Dette er en infeksjon som ofte er skyldes pasientens egne bakterier og har mindre 
sammenheng med selve det kirurgiske inngrepet. Operasjonspasienter skrives tidlig ut fra sykehuset 
og har behov for en veiledning i hvordan et operasjonssår bør stelles når de kommer hjem. 
 
Målet med prosjektet har vært å utarbeide informasjon om stell og observasjon av operasjonssår til 
pasienter som er nyopererte. Det faglige grunnlaget for prosjektet er nasjonale fagprosedyre 
«Håndtering av kirurgiske sår, primært lukket».  
 
I prosjektet er det også gjennomført en kartlegging av hva helsepersonell i kirurgiske poster veileder 
pasientene om når det gjelder dette temaet. Svarene er målt mot anbefalingene i den nasjonale 
fagprosedyren. Resultatet viser at det er stor variasjon i kunnskap og rådgiving til pasienter om dette 
temaet 
 
Brosjyren har vært til høring i det kirurgiske miljøet i sykehuset.  Brosjyren er nå trykket i et mindre 
opplag og blir prøvd ut ved 2-3 avdelinger. Prosjektgruppen vil samle inn tilbakemeldinger fra 
pasienter for å undersøke om brosjyren bør endres før nye opplag trykkes.  
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5 Samfunnsresultater 

Forskning og innovasjon 
Forskning og undervisning 
 
Medisinutdanning i Stavanger 
Det har i den siste tiden vært initiativ om medisinutdanning i Stavanger. Styret i Helse Stavanger HF 
fikk orientering om arbeidet i styresak 014/13 O «Mulighetsskisse – Økt legeutdannelse på Vestlandet». 
Det heter i styresaken: «Helse Stavanger HF vil på basis av utkast til ny studieplan ved Universitetet i Bergen 
arbeide videre med fakultetet i Bergen og også i den grad det er hensiktsmessig med fastlegegruppen og Universitetet i 
Stavanger». 

Den nye studieplan «Makroplan Medisin 2015» ved medisinstudiet ved Universitet i Bergen ble 
vedtatt av fakultetet 26.11.2014. Adm. direktør vil derfor i samarbeid med Universitetene i Bergen 
og Stavanger samt kommunehelsetjenesten i Stavanger og Sandnes starte et arbeid for å vurdere 
mulighetene til masterutdannelse (de siste 3 studieårene) ved Stavanger Universitetssjukehus En 
interpellasjon i Fylkestinget i Rogaland den 10.2.2015, ble videre behandlet i møte i Fylkesutvalget 
24.2.2015, hvor konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne ble invitert og redegjorde for grunnlaget 
og de videre planer i saken. 

Sykehuset har ansvaret for en befolkning på 350.000, en god akademisk basis med 150 
medarbeidere med doktorgrad og 25 professorer og 10 år som universitetssykehus. Dette gir et solid 
grunnlag for klinisk undervisning. Der er et klart behov for økt utdanningskapasitet. I dag utdannes 
44 % av medisinstudentene i utlandet. Sykehuset har kapasitet til å gi 50 studenter undervisning årlig 
– i alt 150 studenter.  

Det vil være et klart premiss at undervisningen i større grad skal involvere kommunehelsetjenesten 
og gi mer undervisning rettet mot primærhelsetjenesten. Pre-klinisk undervisning (de første tre 
årene) vil ikke være aktuelt i Stavanger. Hovedansvaret for en medisinutdanning i Stavanger vil ligge 
under Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, men i et samarbeid også 
med Universitetet i Stavanger. 

Medisinutdanning i Stavanger vil finansieres ved at universitetet får en bevilgning per 
medisinstudent per år. Det er en klar premiss at full finansiering må være på plass før undervisning 
kan startes. 

Videre arbeid rundt en fremtidig medisinutdanning i Stavanger vil nå være som beskrevet i 
styresaken fra 2013. Helse Stavanger HF har nå tatt kontakt med Universitetet i Bergen og 
Universitetet i Stavanger for et overordnet møte der en vil avklare videre forløp og muligheter for 
utredning av en klinisk masterutdanning som kan legges til Stavanger. Kommunehelsetjenesten i 
Stavanger og Sandnes vil deretter også bli inkludert. 

Innovasjon 

Seksjonen for innovasjons viktigste aktiviteter siden forrige driftsorientering er som følger: 
Forprosjekt vedrørende Ferdighetssenter for invasive prosedyrer er fullført, og sluttrapport er 
overlevert til styringsgruppen. Rapporten vil danne grunnlag for videre arbeid med å etablere 
ferdighetssenter for invasive prosedyrer ved Stavanger universitetssjukehus. 
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Seksjonen har videre presentert erfaringene og løsningene fra prosjektet Helse@Hjemme for 
Helsedirektoratet i forbindelse med direktoratets program for velferdsteknologi – Samveis. Sammen 
med Stavanger kommune er det sendt søknad om å etablere nasjonal pilot i programmet. 

I tillegg har seksjonen vært involvert i prosjektet Tavlemøter, som skal gi støtte til 
pasientsikkerhetsarbeidet ved sykehuset og har vært medvirkende til å etablere 
innovasjonsprosjektet «Fremtidens telefonitjeneste» på oppdrag fra Divisjon for intern service. 
Formålet med sistnevnte prosjekt er å prøve ut ny tjenestemodell for håndtering av innkommende 
telefoner. 

Omdømme/medieoppslag – sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av 
helseforetakets omdømme.  
(Klippene er hentet fra perioden 30.1.-10.3.2015. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene 
er korrekte.) 
 
POSITIVE 

AMK-sentralen møter utfordringene i nye flotte lokaler  

  
Divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes gir en fortjent klem til AMK-leder Brit Vigdis Nordbø. Sammen 
med seksjonsoverlege Olav Eielsen sørget hun for at åpningen av den nye AMK-sentralen fikk en 
fortjent og fin markering ved åpningen mandag formiddag. 

AMK-sentralen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er igjen på flyttefot. Åpningen mandag 
formiddag markerte den fjerde flyttingen siden 1991. De 10 siste årene har sentralen vært plassert i 
4. etasje i internatbygget. Ett av landets beste miljøer for akutt nødberedskap, har fått et 
profesjonelt og godt fysisk miljø i møte med framtidens utfordringer – som ikke minst vil komme 
på den teknologiske siden. Ulike hilsener fra samarbeidspartnerne bekreftet konstituert adm. dir 
Inger Cathrine Bryne sine ord – at samarbeidet mellom nødetatene er godt og i stadig fin utvikling. 
Samtidig vektla hun at  

19 
 



 

 

utfordringene som er knyttet til at teknologi-utviklingen – der telemedisin ble spesielt trukket fram - 
også på dette området må knyttes til pasientenes behov. 

SUS nett 3.3 

PET-skanneren er på plass til årsskiftet 

Arbeidet med det nye PET-senteret ved Stavanger universitetssjukehus pågår for fullt. Og fortsatt 
drypper det inn millionbeløp til prosjektet. En PET-skanner har lenge vært etterlengta ved 
Stavanger universitetssjukehus. Om ti måneder kan den være på plass.  Nylig fikk sykehuset én 
million kroner fra Stensland-stiftelsen, selv om målet på 25 millioner til maskinen for lengst er i mål. 
Ekstragaven skal brukes til å lære opp de ansatte som skal håndtere maskinen. 

-Kreftbehandling er viktig, så dette opptar mange, sier Johannes Hausken i Sykehuset i våre hender. 
Innsamlingsaksjonen ble ferdigstilt i rekordfart. Det tok knapt fire år å samle inn de 25 millioner 
kronene som trengs til å kjøpe inn PET-skanner, sier han.  

NRK nett 26.2 

En milepæl for hjerteintervensjonen - visjon 2017 er alt på plass 

Du blir bokstavelig talt varm om hjertet når du i dag går inn i MOBA-byggets 2. etasje. Innenfor 
døren som er merket 2N Hjerteintervensjon kan Stavanger universitetssjukehus stå med rak rygg og 
tydelig si at avdelingen er 2015-modell.                                                                                                                                            

Og slik en nypyntet avdeling framsto ved gårsdagens uhøytidelige åpning, tok lab 3-etableringen 
innersvingen på visjonen som tilsa at alt dette egentlig ikke skulle være på plass før i 2017. Smilende 
medarbeidere i lyse og store lokaler ser fram til en ny og spennende hverdag. – En god dag for alle 
pasientene våre, og en flott dag for avdelingen, konstaterer avdelingsleder og overlege Tor Harald 
Melberg og seksjonsoverlege Alf Inge Larsen.  

SUS nett 18.2 

Stavangerforsker i verdenstoppen i psykiatri 

Artikkel av Helle Schøyen og Ute Kessler plukket ut til topp 10-liste for 2014 i NEJM (New 
England Journal of Medicine)  – Dette er imponerende og viser at forskningen innen psykiatri her 
på SUS er i verdenstoppen. Vi blir «satt på kartet» på en helt annen måte enn de tusen som ikke blir 
trukket frem på denne måten, sier Stein Tore Nilsen, forskningsdirektør ved Stavanger 
universitetssjukehus. 

 
Helle Schøyen            Helle Schøyen og Ute Kessler sin artikkel om «ECT or Pharmacotherapy 
for Treatment-Resistant Bipolar Depression» (ECT eller medikamentell behandling av terapi  
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resistent bipolar depresjon) er på NEJMs topp ti-liste over de viktigste kliniske forskningsartiklene i 
2014. – Å komme på denne listen var en stor overraskelse, forteller Helle Schøyen.  

SUS nett 4.2 

Frå KOLS-koffert til Helse@Hjemme 

Helse@Hjemme er eit innovasjonsprosjekt i Helse Stavanger HF. Målet er å utvikle og prøve ut ei 
ny teknologisk plattform for oppfølging av pasientar med kroniske lidingar i hjemmet etter 
utskriving frå sjukehus. Arbeidet byggjer på erfaringane frå det tidlegare KOLS-koffertprosjektet i 
Helse Stavanger.  
Prosjektet har utvikla og teke i bruk ei teknisk plattform som kan brukast for innhenting av 
sensordata, videokommunikasjon og utveksling av data mellom aktørar i pasientforløpet, både i 
primær- og spesialisthelsetenesta. I tillegg gjer plattforma det mogleg å integrere data mot både 
sjukehusa og kommunane sine system for elektronisk pasientjournal (EPJ). Plattforma er svært lett å 
bruke på tvers av tjenestenivå og for oppfølging av andre pasientgrupper. Dette gjer det mogleg å 
tilby pasientene betre tilpassa tenester og behandlingstilbod. 

Helse Vest på nett 28. 1 

NØYTRALE 

Høie åpner for at private kan bygge nytt SUS  

Helseminister Bent Høie mener det er aktuelt å invitere private med i byggingen av nytt sykehus i 
Stavanger. Han får støtte av fylkesordfører Janne Johnsen.- Det vil være spennende å prøve ut en OPS-
modell ved bygging av nytt sykehus her i landet. Hvis det kommer et godt begrunnet forslag vil det i 
alle fall ikke møte noen prinsipiell motstand i regjeringen, sier helseministeren til Aftenbladet. 

I en uttalelse fra fylkesårsmøtet pekes det på OPS (offentlig-privat samarbeid) som en aktuell 
løsning for å finansiere bygging av nye sykehus. Etter Rogaland Høyres mening favoriserer dagens 
finansiering en gradvis utbygging, mens det er vanskelig å skaffe midler til å bygge et helt nytt 
sykehus. 

Aftenbladet 9.3 

Gledelege satsingar på Høyland i Sandnes 

At moderne industriproduksjon kan vera liv laga i Norge framleis, er oppmuntrande etter mange år 
med aukande kostnadsnivå og utflagging. Gladmeldinga frå Høyland i Sandnes, der det i går vart 
signert ein avtale om eit nytt forskingssenter i samarbeid mellom universitetet i Stavanger, Stavanger 
universitetssjukehus, Norsk Luftambulanse og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. 

På Høyland har ein til nå drive småfeforsking, spesielt på sau, men aktiviteten blir nå utvida til gris. 
Det interessante er at mykje av denne forskinga også har relevans for menneske. 

Dermed kan satsinga på Høyland vera eit viktig steg på vegen mot eit større helsefagleg forskings- 
og utviklingsmiljø i Rogaland. Mange drøymer om at det kan utviklast ei ny helseindustriell klynge 
her, kanskje med utgangspunkt i universitetet og eit nytt sjukehus på Ullandhaug. 
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Aftenbladet leder 12.2 

Tom Tvedt vil ha legestudium til Stavanger 

Aps Tom Tvedt vil ha legestudier til Stavanger, og mener Stavanger universitetssjukehus har 
kapasitet til å ta mot 50 studenter til legestudenter årlig, og vil at fylkeskommunen engasjerer seg. 

Som et første skritt reiste Tom Tvedt spørsmålet under åpningen av fylkestinget i dag om ikke 
fylkeskommunen bør sette ned en gruppe som skal jobbe for å få et legestudium til Stavanger. 
Tvedt viser til at Stavanger Universitetssjukehus blant annet har 150 ansatte med doktorgrad og 
årlig publiserer 200 vitenskapelige artikler. Men flertallet i fylkestinget mener imidlertid det er for 
tidlig å sette ned noen arbeidsgruppe nå, og vil heller vente blant annet til arbeidet helse- og 
omsorgsdepartementet har avklart hvordan legestudiet skal organiseres i fremtiden. 

Aftenbladet 10.2 

Sykehuset vurderer skuddsikre glass 

Etter skytingen på akuttmottaket på sykehuset i november, kan resepsjonen bli skuddsikker. 
Sykehusledelsen er svært bekymret for alvorlige trusler og vold mot ansatte på sykehuset. Lørdag 
22. november avfyrte en mann et skudd mot akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus 
(SUS).  

Sykehuset ser på hendelsen som svært alvorlig og mener den kunne fått et alvorlig utfall. Ett av 
tiltakene som vurderes for å unngå lignende episoder, er å gjøre resepsjonen i akuttmottaket 
skuddsikker. Men skytingen er langt i fra det eneste som truer de sykehusansattes sikkerhet. 
"Utviklingen mht. vold og trusler overfor ansatte er urovekkende", heter det i en orientering som 
fredag blir lagt fram for styret i Helse Stavanger. 

Aftenbladet 3.2 

Store forskjeller på om papirløse gravide må betale for fødsel 

Det er ulik praksis ved flere universitetssykehus om de krever betaling etter fødsel hvis mor 
oppholder seg ulovlig i landet. Stavanger universitetssjukehus forlanger ikke at kvinner som opp 
holder seg ulovlig i Norge betaler for fødsel. Men det gjør Sørlandet sykehus. Ved OUS gjør de 
begge deler. 

Levanger sykehus sendte like før jul en regning på keisersnitt til Tegist Regasa fra Etiopia. Hun har 
fått avslag på oppholdstillatelse, og fødte en sønn i november. Hadde Tegist Regasa født i Stavanger 
ville sykehuset betalt. - Pasienter som er asylsøkere, men har fått avslag på opphold, vil få dekket sin 
behandling så lenge vedkommende befinner seg i Norge. For poliklinisk behandling betaler de 
egenandel på lik linje som norske pasienter. Vi har imidlertid ikke fakturert fødsler til asylsøkere 
som eventuelt har fått avslag, sier konsulent Gerd Marie Bore Halset i Stavanger. 

Aftenposten 2.2 

Psykiatrien i SUS deltar i prosjekt med sedelighetsforbrytere 
Gruppetrening i Åna fengsel skal redusere sjansen for at Jørgen og andre sedelighetsdømte begår 
nye overgrep etter endt soning. Endringsprogrammet for sedelighetsdømte i Åna fengsel varer i åtte  
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måneder. Hver mandag møtes de innsatte som står nederst på rangstigen i fengselet, til 
gruppesamtaler med psykologer og fengselsbetjenter. Programmet er et samarbeid mellom fengselet 
og Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger, men det er Kriminalomsorgen som «eier» prosjektet. 

Aftenbladet 24.1 
 
Mangler sykehjemsplass – øker omfanget på pasienter i korridor på SUS 
 
Mangel på sykehjemsplasser gjør at Stavanger ikke klarer å ta mot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset (SUS) fort nok. Det mener Frp og Ap som frykter problemet bare vil vokse. Torsdag 
morgen 22. januar var der 12 utskrivningsklare pasienter på SUS som hører hjemme i Stavanger. 
Dette fører igjen til korridorpasienter ved sykehuset. 

I jule- og nyttårshelgen var gangpasienttallet mellom 20 og 30, halvparten tilhørte Stavanger 
kommune. For hver pasient kommunen ikke tar i mot på dagen, må de betale 4 255 kroner pr. døgn 
til sykehuset. I 2014 måtte Stavanger punge ut for i snitt 3,7 betalingspasienter pr. døgn. I 2013: 0,9 
betalingspasienter pr. døgn. 

Aftenbladet 25.1 
 
NEGATIVE 
 
Pasienter på SUS innesperret i ni døgn 
 
Psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus er blitt satt under lupen av fylkeslegen. Et 
nytt behandlingsprogram for hardt belastede personer førte til flere bekymringsmeldinger. Den 
uavhengige kontrollkommisjonen har også gitt uttrykk for bekymring for manglende luftetilbud. 
Høsten 2014 iverksatte SUS behandlingsformen som heter Basal eksponeringsterapi (BET). 
Gjennomføringen førte til flere store reaksjoner fra pasientene. –Helt uten forvarsel fikk jeg beskjed 
om å gå til rommet. Der fant jeg en lapp for hvilke regler jeg var nødt til å følge, forteller en av 
pasientene. Vi måtte være på rommet 24 timer i døgnet uten lov til å gjøre noe uten å gjøre avtaler 
med personalet, sier pasienten.- Dersom pasientene opplever behandlingen som unødvendig tvang, 
kan dette dreie seg om brudd på menneskerettighetene, sier fylkeslege Pål Iden til RA. Det er 
strenge regler for tvang og skjerming og alt dette skal være avtalt på forhånd, understreker Iden. 
Kjetil Hustoft, sjeflege ved psykiatrisk divisjon, viser til at saken fortsatt er under behandling og vil 
derfor ikke gå inn med kommentarer nå. 
 
RA 10. 3 

Frykter økt dødelighet med pasienter på gangen 

Økt dødelighet og lavere kvalitet er konsekvenser av for høyt sykehusbelegg. SUS topper 
statistikken for korridorpasienter.  

- Korridorpasienter er en mangeårig utfordring, sa fagsjef Øystein Evjen Olsen da saken var oppe i 
styret i Helse Stavanger fredag. Olsen leder et utvalg som skal få ned tallet på korridorpasienter. I 
Stavanger ligger antall korridorpasienter skyhøyt over de andre sykehusforetakene i Helse Vest: I 
november var antallet per dag over 23, mens det til sammenligning var om lag 9 korridorpasienter 
per dag i Bergen. 
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Olsen mener at bedre bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunene kan hjelpe. En 
studie foretatt i samarbeid mellom Helse Stavanger og Stavanger og Klepp kommuner viser at om 
lag 25 prosent av sykehuspasientene kan få et bedre eller like godt tilbud med kommunal 
øyeblikkelig hjelp. Der er det ledig kapasitet. For sykehuset innebærer det 8-10 pasienter daglig. 

Aftenbladet 6.2 

Vondt at ikke alle får like god hjelp  

Åshild Frafjord jobber som vernepleier og er hovedansvarlig for den fysiske treningen ved post A3, 
Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger.  - For syv år siden begynte vi for alvor å legge vekt på fysisk 
aktivitet. Nå tilbyr vi trening alle ukedager. Vi har et variert program og også avtale med 
treningssenter der vi kan gå på spinning og ellers bruke senterets fasiliteter, sier Frafjord. Men det er 
kun et fåtall av pasientene som kan benytte seg av dette tilbudet. Av divisjonens 8 avdelinger er det 
bare fire av dem som har aktivitører som kan tilby pasientene trening. - Det er tøft å si, men det 
handler om hvilken avdeling pasienten kommer på og hvilke tilbud som er tilgjengelige. Det høres 
så vondt ut, men sånn er det.  Åshild Frafjord har veldig gode erfaringer med den fysiske treningen 
og ønsker sterkt at de kan utvide tilbudet til alle pasienter, men at dette beror på pasientens tilstand 
og symptomer. 

Aftenbladet 6. 2 

Flere ansatte for å få ned omfattende bruken av tvang i psykiatrien  

Tvangsbruk overfor psykisk syke pasienter og vold mot ansatte henger sammen, mener ledelsen ved 
Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger. Bruken av tvang i Stavanger ligger skyhøyt over de andre 
helseforetakene på Vestlandet. I 2013 var situasjonen i sengepostene for Spesialavdeling for voksne 
preget av mange skader, hyppige trusler overfor familie og barn av ansatte, og ansattulykker av 
typen kvelning, hjernerystelse, beinbrudd og slag med knuste møbler som våpen. Dette skapte frykt 
hos medarbeidere og medpasienter. Det var for eksempel økt antall politianmeldelser mot pasienter 
som framsto som truende. 

I 2013 var det registrert 258 ansattskader der skaden hadde konsekvens for den ansatte. I 2014 var 
tallet økt til 426. 

Aftenbladet 18.2 
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