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Oppsummering 
 

 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
februar 2015 var 71,2 dager, fordelt på 56 dager for prioriterte og 92 dager for ventende uten 
prioritet.  Dette er en liten økning siden januar. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i februar 2015 var 71 dager, 
fordelt på 64 dager for prioriterte og 83 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er en liten 
økning fra januar. 
 
Aktiviteten innen somatikk viser en høyere aktivitet enn planlagt, men med størst avvik innen 
poliklinikk og dagopphold. For psykiatrisk virksomhet er aktiviteten om lag lik plan for 
døgnopphold, men lavere for polikliniske konsultasjoner. 
 
Målt mot samme periode i fjor er aktiviteten høyere både for døgnopphold, dagbehandling og 
poliklinisk behandling for hele virksomheten, med unntak for døgnopphold innen BUP og VOP.  
 
Fristbrudd har ligget på et relativt stabilt høyt nivå mellom to og tre hundrede siden juli 2014, 
men ved utgangen av februar kan vi se en liten nedgang til 172 fristbrudd for ventende. 
Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved Lungeseksjon og Gastro 
seksjonen i Medisinsk divisjon, og ved Leddprotese.sek. i Kirurgisk divisjon. 
 
Helse Stavanger HF har fremdeles utfordringer knyttet til korridorpasientdøgn spesielt ved 
medisinsk divisjon hvor nivået ved utgangen av februar 8,2 %. Kirurgisk divisjon ligger på 4,2 % 
ved utgangen av februar. 
 
Antall langtidsventende er på et betydelig lavere nivå enn tidligere år, men for medisinsk divisjon 
har vi hatt en jevn økning det siste året. 
 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er i januar 76 % og i februar 74 % for somatikk og 
psykiatri samlet. Dette er et litt høyere nivå enn vi har hatt siste tertial. 
 
Siste aktuarberegning viser at pensjonskostnaden for 2015 blir høyere enn forutsetningen som er 
lagt til grunn i Statsbudsjettet. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om at den økte 
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kostnaden blir korrigert på egen linje i den månedlige rapporteringen. Dette har Helse Stavanger 
innarbeidet i sin økonomirapportering. 
 
Resultatet i februar er negativt med 6,4 mill. kr, inkl. korrigering for endrede pensjonskostnader. 
Dette gir et negativt budsjettavvik på 13,3 mill. kr.  
 
Korrigert resultat hittil er negativt med 11,5 mill. kr, og gir et negativt budsjettavvik på 24,8 mill. 
kr. Det dårlige resultatet for januar og februar er en konsekvens av den høye inngangsfarten i 
2015, og budsjettavviket ligger i all hovedsak på varekostnad og lønn. 
 

1. Aktivitetsutvikling 

 

 
 
 
Somatikk 
Aktiviteten innen somatikk viser en høyere aktivitet enn planlagt, men med størst avvik innen 
poliklinikk og dagopphold. Det er også her veksten målt mot samme periode i fjor er størst. 
Veksten i dagopphold målt mot i fjor kommer av økning i dagkirurgi samt dialysepasienter. 
 
Innen Medisinsk service divisjon har både MOBA, Radiologisk avdeling og Intensivavdelingen hatt 
høy aktivitet, både sett opp mot plan og fjoråret.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
Aktiviteten hittil viser lavere antall døgnopphold enn planlagt, men sum liggedager er lik plantall.  
 
Målt mot fjoråret viser aktivitet en nedgang i døgnopphold, men en økning i polikliniske 
konsultasjoner. Årsaken til nedgangen i døgnopphold er to sengeposter som er omgjort til 
poliklinikker. Dette er en planlagt vridning fra døgn til mer poliklinisk behandling.  
 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) 
Også innen VOP er det planlagt å vri tilbudet mer over på poliklinisk behandling. Faktiske tall 
viser en lavere aktivitet for polikliniske konsultasjoner enn planlagt. Årsaken til dette er forsinket 
oppstart i deler av det polikliniske tilbudet.  
 
I løpet av høsten sank antall liggedøgn, og denne endringen har fortsatt inn i 2015. Denne 
endringen er ikke gjenspeilt i plantallene for 2015, og er forklaringen til lavere antall liggedøgn 
enn planlagt.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 

Realisert Budsjett

Avvik i 
antall mot 
budsjett

Avvik i %  
mot budsjett

Resultat 
hittil i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik i 
antall mot 
budsjett

Avvik i %  
mot 

budsjett
Resultat 
hittil i fjor

Endring 
fra i fjor

Endring fra 
i fjor  %

Somatikk
Døgnopphold 4 075 4 010 65 1,6 % 8 452 8 327 125 1,5 % 8 425 27 0,3 %
Dagopphold 1 882 1 699 183 10,8 % 3 964 3 528 436 12,4 % 3 704 260 7,0 %
Polikliniske konsultasjoner 23 841 22 290 1 551 7,0 % 50 104 46 895 3 209 6,8 % 48 745 1 359 2,8 %
Sum DRG-poeng 6 245 6 320 -75 -1,2 % 12 975 12 925 50 0,4 % 12 912 63 0,5 %
BUP
Døgnopphold 16 16 0 0,0 % 31 47 -16 -34,0 % 45 -14 -31,1 %
Polikliniske konsultasjoner 3 853 4 016 -163 -4,1 % 7 850 8 548 -698 -8,2 % 7 503 347 4,6 %
Sum liggedøgn 416 376 40 10,6 % 792 792 0 0,0 % 1 249 -457 -36,6 %
VOP
Døgnopphold 226 234 -8 -3,4 % 469 485 -16 -3,3 % 474 -5 -1,1 %
Polikliniske konsultasjoner 6 541 6 472 69 1,1 % 13 106 13 784 -678 -4,9 % 12 391 715 5,8 %
Sum liggedøgn 6 382 6 753 -371 -5,5 % 13 530 14 229 -699 -4,9 % 14 439 -909 -6,3 %
TSB 0 0
Døgnopphold 8 2 6 300,0 % 10 7 3 42,9 % 7 3 42,9 %
Polikliniske konsultasjoner 1 977 1 823 154 8,4 % 3 860 3 941 -81 -2,1 % 3 719 141 3,8 %
Sum liggedøgn 782 767 15 2,0 % 1 688 1 616 72 4,5 % 1 412 276 19,5 %

Februar Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor
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TSB går opp i antall liggedager og døgnopphold på grunn av en økning i antall senger på 
Veksthuset. 

 

2. Ventetidsutvikling 

2.1  Samlet ventetid, alle fagområder 

Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for 
behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP 
og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager.  
 
For BUP og TSB er vårt helseforetak nær dette målet, og burde kunne oppnå disse målene de 
fleste månedene. Men foretaket har en tydelig utfordring med å nå målet for VOP. Noen enheter 
er nær målet, mens andre har en større utfordring. Det er stor aktivitet for å rekruttere inn i 
behandlerstillinger spesielt på de enheter som har størst kapasitetsutfordringer. De enhetene 
som ikke har fristbrudd og kortere ventetid prøver også å avlaste enhetene med fristbrudd og 
lange ventelister. Det er imidlertid en utfordring med reiseavstander for pasienter som skal inn i 
langvarige polikliniske behandlingsopplegg. 
 
 
Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.   
 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder 

 

 
 

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

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF – alle fagområder 
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Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
februar 2015 var 71,2 dager, fordelt på 56 dager for prioriterte og 92 dager for ventende uten 
prioritet.  Dette er en liten økning siden januar. 
 
Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF – alle fagområder 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i februar 2015 var 71 dager, 
fordelt på 64 dager for prioriterte og 83 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er en liten 
økning fra januar. 
 

2.2 Somatikk 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 72 
dager ved utgangen av februar og 70 dager ved utgangen av januar. For pasienter med prioritet 
var ventetiden i februar 56 dager, og for pasienter uten prioritet 92 dager.  
 
 

5 
 



 
 
I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – somatikk 
 

 
 

Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet 
somatisk behandling i februar 2015 var den 71 dager mot 72 dager i januar.  For pasienter med 
prioritet var ventetiden 65 dager i februar (2 792 pasienter), og for pasienter uten prioritet 83 
dager (1 509 pasienter).   
Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under.  
 

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

Samlet gjennomsnitt ventetid innen BUP var 39 dager ved utgangen av februar 2015.  Så å si 
alle (97 %) med prioritet.  Ved utgangen av januar var gjennomsnittlig ventetid 34 dager. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – BUP 
 

 
 
For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i januar 2015, var 
ventetiden på 58 dager i gjennomsnitt. I februar var den 51 dager. Så å si alle pasienter hadde 
rett til prioritert helsehjelp. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – BUP 
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2.4 Psykisk helsevern for voksne  

Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern 
for voksne var 73 dager ved utgangen av januar og 78 dager ved utgangen av februar. 
Ventetiden for ventende med prioritet var i februar 57 dager og 104 dager for de uten prioritet.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – PH voksne 

 
 

For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i januar var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 60 dager, mens det i februar var 68 dager.  Prioriterte pasienter i februar hadde en 
gjennomsnittlig ventetid på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 92 dager. 
 

Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – PH voksne 
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2.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 39 dager 
ved utgangen av januar, og 30 dager ved utgangen av februar. Det totale antall ventende ved 
utgangen av februar var 18 personer, alle med prioritet. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – TSB 

 
 
For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i januar var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 40 dager, mens det i februar var 49 dager.  I februar hadde kun 2 av 17 ikke rett til 
prioritert helsehjelp. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – TSB 

 
 
 

3 Fristbrudd og langtidsventende 

3.1 Fristbrudd 

Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme.  
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Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF 

 
 

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

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

 
 

3.2 Langtidsventende 

Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av 
denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, og har ved utgangen av 
desember 72 pasienter som har ventet mer enn ett år, dette er en liten økning siden desember. 
 

Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak 

 
 

Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser at de fleste 
langtidsventende som venter på behandling fortsatt er i kirurgisk divisjon, men at det har vært 
en økning i medisinsk divisjon det siste året. 
 

Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter.  
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3.3 Korridorpasienter og epikrisetid 

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

Kirurgisk div. 226 215 259 265 288 247 136 256 232 
Kvinne-barn div 22 21 13 16 13 19 31 19 16 
Medisinsk div 430 463 477 446 606 430 589 674 636 

Psykiatrisk div 0 10 8 57 25 85 12 19 31 
 
Figurene under viser utviklingen i bruk av korridorplasser per måned innenfor psykisk helsevern 
og somatikk i prosent av antall liggedøgn (nasjonal indikator). 
 

Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon 

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

Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern 

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

 
 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er i januar 76 % og i februar 74 % for somatikk og 
psykiatri samlet. Dette er noe bedre enn vi har hatt det siste tertialet. 
Den nasjonale indikatoren innenfor Psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien 
for denne er i februar på 69 %. 
 

3. Helsefaglige tiltak 

Det har i februar fortsatt vært relativt mange pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp. Samtidig 
som det fortsatt har vært et stort antall utskrivningsklare pasienter vesentlig fra Stavanger, noe 
mindre fra Sandnes. Begge tendenser har vedvart i februar og har medført fortsatt mange 
korridorpasienter. Det har vært avholdt nye møter med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i 
begge kommuner og det er en positiv dialog med fokus på både kortsiktige og mer langsiktige 
tiltak.  
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Antallet fristbrudd har bedret seg noe i februar. Helse Vest har nå lyst ut anbud på 
gastroenterologiske undersøkelser (colonoskopi og gastroskopi) hos private tilbydere. Ellers har 
alle avdelinger fokus på god logistikk og kapasitetsutnyttelse for å unngå fristbrudd. 
 

4. Økonomi 

Resultat 

For 2015 ønsker Helse Stavanger å benytte en mer detaljert resultatrapport enn hva det ble 
brukt i rapporteringen for 2014. Det er spesielt innen lønnsområdet at rapporten er mer 
spesifisert enn tidligere.  
 
I forbindelse med at pensjonskostnaden for 2015 blir høyere enn forutsetningen som ble lagt til 
grunn i Statsbudsjettet, har HOD bedt om at den økte kostnaden blir korrigert på egen linje i den 
månedlige rapporteringen.  
 
Dette innebærer at vi legger til grunn oppdatert NRS-beregning (aktuarberegning) for månedlig 
kostnadsføring, men pensjonskostnad ut over budsjettforutsetning justeres ved bruk av en 
korreksjonslinje. Det er «korrigert resultat» vi blir målt på. 
 

 
Alle tall i hele mill. 
 
Budsjettavvik for januar og februar var negativt med hhv 11,7 mill. og 13,1 mill. kr. Det gir et 
samlet negativt budsjettavvik på 24,7 mill. kr. 
 

Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett
ISF inntekter 132 792 473 135 307 737 -2 515 264 275 460 381 278 302 479 -2 842 098
Andre aktivitetsbaserte inntekter 36 896 907 34 987 381 1 909 526 72 175 744 70 908 987 1 266 757
Basisitilskudd 347 343 709 347 530 962 -187 253 692 907 878 692 907 878 0
Andre inntekter 24 755 590 21 617 227 3 138 362 47 651 256 43 315 199 4 336 057
Sum driftinntekter 541 788 679 539 443 308 2 345 372 1 088 195 260 1 085 434 543 2 760 717
Medisinsk forbruk 59 405 314 53 814 517 5 590 797 118 884 807 110 422 649 8 462 158
Andre varekostnader 30 100 460 29 874 701 225 759 61 983 515 63 518 934 -1 535 419
Lønn 392 412 710 369 499 566 22 913 144 778 013 177 741 898 578 36 114 600
- Lønn til ansatte 261 807 367 258 722 865 3 084 503 528 615 928 520 465 716 8 150 212
- Overtid og ekstrahjelp 16 110 735 7 478 186 8 632 549 32 228 557 14 493 288 17 735 269
- Innleie av helsepersonell 5 674 223 897 150 4 777 072 10 880 224 1 742 750 9 137 474
- Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 82 394 898 69 505 781 12 889 118 151 998 501 139 011 561 12 986 940
- Refusjoner -14 074 955 -8 901 694 -5 173 261 -26 986 700 -17 482 356 -9 504 345
- Andre personalkostnader 40 500 441 41 797 278 -1 296 837 81 276 667 83 667 618 -2 390 951
Andre driftskostnader 60 637 499 59 964 843 672 655 116 400 722 117 154 482 -753 760
Avskrivninger 18 590 891 18 415 920 174 971 36 194 044 36 731 840 -537 796
Sum driftskostnader 561 146 873 531 569 547 29 577 326 1 111 476 265 1 069 726 482 41 749 783
Driftsresultat -19 358 194 7 873 761 -27 231 955 -23 281 006 15 708 060 -38 989 066
Netto Finansresultat 33 775 -1 350 000 1 383 775 -1 114 223 -2 700 000 1 585 777
Resultat -19 324 419 6 523 761 -25 848 179 -24 395 229 13 008 060 -37 403 289
Interne føringer -1 502 507 -1 282 340 -220 167 -2 821 066 -2 525 215 -295 851
Refusjon diverse pasientutgifter 1 502 507 1 425 242 77 265 2 821 066 2 850 484 -29 419
Resultat etter interne føringer -19 324 419 6 666 663 -25 991 082 -24 395 229 13 333 330 -37 728 559
Korrigering pensjonskostnader 12 934 433 12 934 433 12 934 433 12 934 433
Korrigert resultat -6 389 986 6 666 663 -13 056 649 -11 460 796 13 333 330 -24 794 125

(1306S) Helse Stavanger HF
201502

Helse Stavanger rapport 2015

Denne Perioden Hittil
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Det dårlige resultatet for januar og februar er en konsekvens av den høye inngangsfarten i 2015. 
Avviket ligger stort sett på de samme divisjonene som høsten 2014, men er konsentrert rundt 
medikamentkostnader og lønn. 
 
Budsjettavvik fordelt per divisjon: 

 
 
 
 
Resultat per februar 
 
ISF-inntektene viser lavere enn budsjett, mens det er positivt avvik innen poliklinisk aktivitet og 
utskrivningsklarepasienter. Til sammen gir inntektene et positivt avvik på 2,2 mill. kr i februar og 
kr 2,7 mill. kr hittil. 
 
Driftskostnadene viser merforbruk på 29,6 mill. kr, korrigert for pensjon er det 16,7 mill. kr. 
Merforbruket ligger i hovedsak på lønn og varekostnader, og er størst på divisjonene Medisinsk 
service, Medisinsk, og Psykiatrisk. I februar har også Kirurgisk divisjon et vesentlig avvik. 
 
Lønnskostnader: 
Avviket på alle divisjonene er knyttet til variabel lønn, dvs. overtid, vikarlønn, innleie.  
 
Avviket på Medisinsk service skyldes høy aktivitet, høyt fravær samt kveldspoliklinikk (røntgen). 
 
Avviket på Kirurgisk ligger på overtid, ekstrahjelp, annen vikarlønn, variable tillegg og UTA. 
 
Avviket på Medisinsk divisjon ligger også på variabel lønn, og er noe mindre enn for januar. De 
har også klart å redusere ekstern innleie med 500 timer målt mot januar. Dette er også en 
reduksjon sett opp mot høsten 2015, men er fremdeles over nivået som var i februar 2014. 
 
Grafen under viser utviklingen i lønnskostnader ekskl. innleie og pensjon: 
 

Denne perioden Hittil
-13 057 -24 794

0 0
925 3 318

1 107 2 014
2 854 3 030
269 559

-2 396 -2 473
-3 469 -8 482
1 246 2 183
-5 006 -4 440

75 83
-1 613 -412
-3 370 -11 635
-3 944 -8 546

266 8
(1823S) Psykiatrisk divisjon
(2088S) Prosjekt sykehusutbygging

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

(1306S) Helse Stavanger HF

ResultatavvikHelse Stavanger rapport 2014

(0S) Enheter uten info
(1573S) Avdeling for Fag- og foretaksutvikling
(1581S) Avdeling for Personal- og organisasjonsutvikling
(1583S) Avdeling for Økonomi og finans
(1631S) Direktørens kontor
(1632S) Divisjon for Intern Service
(1633S) Divisjon for Medisinsk service

15 
 



 
 
Utviklingen viser en svak nedgang fra januar og fra høsten 2014. 
 
Grafen under viser utvikling i ekstern innleie. Den viser at det har vært en liten nedgang siden 
høsten, men ligger over samme periode i fjor.  
 

 
 
 
Varekostnader: 
Avviket på varekostnader er knyttet til medisinsk forbruksvare, spesielt medikamenter.  
 

 
 
Avviket på varekostnad ligger hovedsakelig på Kirurgisk-, Medisinsk- og Medisinsk service 
divisjon.  
 
Avviket på Medisinsk divisjon ligger på Avdeling på blod og kreft. Avviket er på omlag 1 mill. kr, 
hvor ca. 800 000 er knyttet til en pasient. Det samme gjelder også for januar.  
 

Varekostnader produksjonsrelaterte 

Helse Stavanger ( i mill kr) Regnskap Budsjett
Avvik 
budsjett Regnskap Budsjett

Avvik 
budsjett

Med.forbruk 59,4 53,8 5,6 118,9 110,4 8,5
Annet forbruk 5,9 5,5 0,4 11,2 11,1 0,1
Gjeste- pasienkost. 17,5 17,7 -0,2 38,4 38,8 -0,3
Andre helsetjenester 6,7 6,7 0,0 12,3 13,6 -1,3
Sum 89,5 83,7 5,8 180,9 173,9 6,9

Februar Hittil
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På Kirurgisk divisjon ligger avviket på andre medisinske forbruksvarer, medisiner, implantater og 
proteser. Faktisk forbruk februar 2015 viser en økning som er høyrere enn hva aktivitetsveksten 
skulle tilsi.  
 
Avviket på Medisinsk service divisjon henger sammen med høy aktivitet ved labratorietjenestene 
samt poliklinikkene. 
 
 
Omstilling 
 
Det arbeides på mange områder i helseforetaket for ytterligere å bedre effektiviteten i 
pasientbehandlingen med bevart kvalitet. Det arbeides langs flere akser med å fjerne 
flaskehalser, effektivisere pasientforløp, overføre fra innleggelse til dagbehandling og poliklinikk. 
Målene er blant annet å unngå pasienter på korridor, samt å oppnå budsjettbalanse. 
 
Foretaket arbeider særskilt med å redusere ekstern innleie og bruk av overtid i hele 
organisasjonen, med spesielt fokus på enkelt avdelinger. Dette skal gjøres med strengere 
kontroll, økt bruk av årsplaner, sammenslåing av seksjoner for bedre ressursutnyttelse og økt 
fleksibilitet av nødvendig kompetanse, samt aktiv rekruttering der det er særskilte 
kompetansebehov.  
På Kirurgisk divisjon arbeides det også særskilt med bedre utnyttelse av operasjonsstuene for å 
få redusert overtid. Videre vurderes det også å stenge/begrense bruk av kveldspoliklinikker eks. 
innen røntgen. Andre tiltak som skal iverksettes er Prosjekt hotellbruk, se ADs orientering, 
rekruttering av helse- og sosialfagarbeidere til bemanningssenteret, samt det arbeides med å 
redusere noe sengetall/periodisk 5-døgnspost i avdelinger hvor dette anses å være forsvarlig. 
 
Alle P-15 prosjekter videreføres og følges opp månedlig. Det gjennomføres månedlige 
dialogmøter mellom divisjonsledelse og AD.  
 
 
Investering 
 

 
Alle tall i hele tusen 
 
Per februar 2015 har foretaket foretatt investeringer for 28 mill. kr. Budsjettet for 2015 er justert 
ned til 347 mill. kr i tråd med sak 06/15 Budsjettoppfølging – budsjett 2015, inkludert etterslep i 
investeringer fra 2014 med 106 mill. I tillegg er investeringsbudsjettet redusert med 5 mill. kr 
grunnet investeringer i forbindelse med sykehusutbyggingsprosjektet som ikke vil kunne 
realiseres, men må føres på resultatregnskapet. Det betyr at samlet investeringsbudsjett for 
2015 er på 342 mill. kr. 
 
 
Likviditet  
 
Ved utgangen av februar 2015 har Helse Stavanger HF en samlet positiv kasse og bank saldo på 
kr. 85 mill. Dette er tilnærmet uforandret i forhold til januar. Foretaket forventer en reduksjon i 

Investeringer 2015
Feb. Hittil Resten av 

året
Estimat 

2015
Budsjett 

2015
Bygningsmessige investeringer 7 726 252 274 260 000 260 000

MTU 20 323 61 677 82 000 82 000

Anna 22 -22

SUM Investeringer 28 071 313 929 342 000 342 000
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likviditeten i mars 2015, da arbeidsgiveravgiften forfaller til betaling. Helse Stavanger HF har en 
driftskreditt på kr. 287 mill. 
 
 

 
Alle tall i hele millioner  
 
 

5. Medarbeidere 

Sykefravær 
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,9 % i januar 2015. Dette er en økning på 0,5 
prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,4 %).  
 

 
 

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

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

Januar 2015 Januar 2014 

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

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

Kirurgisk
divisjon

Medisinsk
divisjon

Psyk.
divisjon

Div. for
Med.serv.

Div. for
Intern

Service

Kvinne-og
barnediv.

Adm.dir.
stabs-

avdelinger
jan.14 5,2 6,6 6,7 7,1 6,2 6,5 4,5
jan.15 7,0 6,4 7,3 7,0 6,9 6,7 5,8
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Sykefravær pr divisjon/enhet - januar 2014 vs januar 2015 
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Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 
% til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 
% for januar 2015 var 59,5 %.  
 
Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 – januar 2015 for helseforetakene i Helse Vest 
RHF. 
 

 
 
 
Månedsverk 
Graf og tabell under viser tall for netto månedsverk, nasjonal definisjon. Netto månedsverk gir en 
indikasjon på antall ansatte på jobb, det vil si eksklusivt alt fravær. Netto månedsverk var høy i 
januar, noe som skyldes lavt fravær. Februar viser en reduksjon som skyldes høyere sykefravær 
enn måneden før. Det er etterslep på registrering av fravær, noe som innebærer at den kan 
synke ytterligere. 
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