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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. mars 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. 15.4.2015 
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Ant fraværsskader 1 0 2 1 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 4
Tot.ant personskader 2 2 7 5 13 2 2 7 5 7 3 1 2 2 4
H1 hittil per år 2014/2015 1,1 0,5 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,8 1,9 1,8 1,7 1,1 1,6 2,6
H2 hittil per år 2014/2015 2,3 2,3 4,2 4,6 6,7 6 5,4 5,7 5,7 5,9 5,6 5,3 2,2 2,2 3

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Frekvens 

A
nt

al
l 

Helse Stavanger 2014 og 2015  Ansattskader 
Frekvens H1 og H2 hittil per år 

J15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15

Ant fraværskader 1 0 1

Tot.ant.personskader 2 0 1

H1 4,32 0 4,3

H2 8,64 0 4,3
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Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 2015 Ansattskader  
Månedlige oversikter Frekvens 
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Ovenstående grafer er basert på totalt timeverk for hver gruppe med  tilhørende ansattskader for perioden. 

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

• Skade på kne og brudd i håndledd etter fall på tur i ulendt terreng sammen med pasienter. 
Sykmeldt 35 dager. 

 
Skader med fravær rapportert i Synergi – somatikken: 

• Rygg- og bekkenskade i forbindelse med stell av pasient i seng. Sykmeldt 22 dager. 
• Skulder- og ryggskade etter tungt løft av utstyr. Sykmeldt 4 dager. 
• Ryggskade i forbindelse med å skulle støtte pasient hvor skadede mistet balansen. Fravær 1 

dag. 
 

 
 
Oppsummering:  
Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi for mars: 42 stk. 
 
Psykiatrisk Divisjon 

• Skade med fravær: 1 stk. – se ovenfor. 
• Skade uten behandling: 2 stk. 

J15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15
Ant fraværskader 0 2 3

Tot.ant.personskader 0 2 3

H1 0 3 4,48

H2 0 3 4,48
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Helse Stavanger - Somatikken 2015  Ansattskader   
Månedlige oversikter  Frekvens 
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• Vold skade førstehjelp: 1 stk.  
• Vold skade uten behandling: 3 stk.  
• Vold trusler: 11 stk.  

 
Skader ved Spesialavdeling for voksne innefatter alvorlige drapstrusler, bittskader og slag. Skader på 
ansatte er gjennomgående relatert til et begrenset antall pasienter, men som er svært resurskrevende 
hva gjelder bemanning. Ansattskadene er fordelt over de fleste poster, men er varierende over tid og 
relatert til innlagte pasienter. 
 
Følgende generelle og spesielle tiltak for å redusere HMS/ansattskader ved Spesialavdeling voksne 
ble rapportert i adm. direktørs driftsorientering nr. 2/2015 (sak 22/15 O) videreføres: 

• 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 
• Skade med fravær: 3 stk. – se ovenfor. 
• Skade førstehjelp: 1 stk. 
• Stikkskader: 6 stk. 
• Biologisk skade: 1 stk. 
• Kuttskade fra håndtering av kir. utstyr: 1 stk. 
• Vold skade uten behandling: 8 stk.  
• Vold trussel: 2 stk. 

 
Det har vært en økning av skader som skyldes vold i somatikken i mars. De fleste er relatert til en 
pasient på en avdeling. Antall stikkskader har økt. Flere skyldes at beskyttelseshette er satt tilbake 
etter bruk og at ubeskyttede sprøyter/spisser er lagt igjen på nattbord eller i søppel. 

2 Samarbeidspartnere og andre ressurser 

Samhandling med kommunene 
 
Utskrivningsklare pasienter 
Antall utskrivningsklare pasienter i somatikken er redusert fra forrige styremøte – herunder er 
antallet fra Stavanger kommune redusert betraktelig fra gjennomsnittlig 11 pasienter pr. dag fram til  
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uke 9 til gjennomsnittlig 5 fra uke 9 t.o.m. uke 14. Det vises til nærmere kommentar nedenfor under 
pkt. 4.  
 
Kommunale ø-hjelp senger  
Helse Stavanger HF v/Seksjon for samhandling har vært i møte med kommunene Finnøy og 
Rennesøy for å inngå avtale om etablering av kommunale ø-hjelp senger. Kommunene skal avholde 
møte med Stavanger kommune for mulig samarbeid om etablering av seng på Stokka sykehjem, 
alternativt å etablere seng i eksisterende sykehjem.  
 
Bruken av eksisterende senger følges månedlig og er fortsatt en utfordring. Det er søkt 
samhandlingsmidler for å delfinansiere ansettelse av  kommunal lege i akuttmottak  sammen med 
Stavanger kommune i en begrenset periode. Målet er å identifisere og eventuelt avklare pasienter 
som kommer inn i akuttmottak fra alle kommuner, til aktuell kommune sitt kommunale ø-hjelps 
tilbud der det er aktuelt. Dette vil forhåpentligvis gi nyttig erfaring og hjelp til bedre utnyttelse av 
sengene. Et slikt prosjekt vil ha en varighet på 1 år. 
 
Revisjon av lovpålagte avtaler  
Etablerte tverrfaglige fagråd som er etablert mellom helseforetaket og kommunen for å følge opp 
lovpålagte avtaler har avlevert rapport og innspill gjennom året. Samhandlingsutvalget jobber nå 
med å gjennomgå alle innspillene og vil gi forslag til revisjon i henhold til etablert rutine. De fire 
første avtalene er allerede klare for signering.  

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 18.03.2015. 

3 Prosesser 

Omstillingsprosess ved Dalane DMS (DDMS) Eigersund 
 
Adm. direktør viser til informasjon gitt i tidligere driftsorienteringer til styret om 
omstillingsprosesser ved DDMS (styresakene 6/14 O, 52/14 O, 4/15 O og 22/15 O).  
 
Arbeidsgruppen for organisering av poliklinikker hadde sitt første møte 15.01.15. P.g.a manglende 
avklaringer fra fagmiljøene ved SUS Våland i forhold til drift, ble arbeidet utsatt noe. Nytt mandat 
ble vedtatt i LG 24.03.15 (er gjengitt tilslutt) og deretter ble de ansatte informert av 
divisjonsdirektør i allmøte 09.04.15 
Ny oppstart av arbeidsgruppe 15.04.15 med følgende deltagere: 

Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik leder 
Konsulent Beate Ekornes   
Avdelingssjef kontor Siv Hege Wik 
Koordinator kontor Egersund Marianne Nordeide 
Seksjonsleder poliklinikk Kristin Hovland/Julie Fuglseth 
Tillitsvalgt NSF Gunn Rossland 
Tillitsvalgt OLF Alexander Seldal 
Det er sendt forespørsel til tillitsvalgte om ønsket deltakelse fra FO og Delta 
Foretaksverneombud Linda Schouw 
Representant for HMS – Anne Grethe Høie  
Representant for personal – Iselin Høle. 
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Gruppen ønsket bredere deltakelse fra de ansatte i Egersund, så vi skal få inn fra 1 fra 
kontortjenesten og 1 fra sykepleietjenesten i tillegg. 
Overlege Aase L. Kalberg vil bidra i forhold til risikoanalyse.   
 
Omstillingen følger omstillingsprogrammet og det er laget følgende framdriftsplan: 
 
Møte Dato Ansvarlig 
Allmøte Egersund 090415 Divisjonsdirektør 
Arbeidsgruppemøte 150415 Avdelingssjef 
Informasjon til ansatte  160415 Seksjonsleder/ koordinator 
Risikoanalyse 240415 Avdelingssjef 
Allmøte Egersund ? Divisjonsdirektør 
Drøftingsmøte  Uke 17 Avdelingssjef 
DAMU  040515 Divisjonsdirektør  
FAMU 030615 Divisjonsdirektør  
Forberedelse til individuelle samtaler Fra 040515  
Individuelle samtaler   
Drøftingsmøte omplassering / 
nedbemanning 

  

Vedtak om endring / omplassering   
Endringsoppsigelse / drøfting   
Vedtak om endringsoppsigelse Innen 010615  
 
Ivaretakelse av ansatte: 
Gruppen har stort fokus på ivaretakelse av berørte ansatte, og både avdelingssjef/stedlige ledere vil 
informere jevnlig. Det informeres om at de ansatte kan kontakte bedriftshelsetjenesten/ 
avdelingssjef ved behov. 
 
Mandat videre omstilling Dalane DMS 
Bakgrunn: 
Adm. direktør besluttet 21.03.14 følgende: 
Samorganisering av AFMR Lassa og 2 Øst DDMS fra 01.01.15 forberedes og legges frem for LG til 
endelig beslutning innen 01.10.14. Dette innebærer også utredning av konsekvenser og løsninger for 
øvrig virksomhet ved DDMS.  
 
Det har i etterkant av dette vedtaket vært gjennomført flere prosesser i forhold til omorganisering 
og omstilling ved Dalane DMS. Noen prosesser er avsluttet og beslutninger tatt, mens andre er 
under arbeid. 

• Samorganisering AFMR Lassa og 2 Øst DDMS er gjennomført fra 01.01.15. 
• Kontortjenesten er fra 01.01.15 organisert inn under avdeling for kontortjenester medisinsk 

divisjon. 
• Virksomhetsoverdragelse av kjøkkendrift til Egersund kommune 01.06.15 under 

forutsetning av godkjenning i kommunestyret 11.05.15.  
• Avtalen om drift av Dalane DMS skal reforhandles.  

Det har over tid vært utfordrende å få til en stabil legedekning ved poliklinikkene og holde 
aktiviteten oppe ved Dalane DMS. Etter oppstart av dagkirurgisk enhet i Hillevåg er den kirurgiske 
aktiviteten redusert. En forutsetning for videre poliklinisk drift har vært at de respektive 
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fagområdene må ta ansvar for driften av poliklinikkene. Dette har vært vanskelig å få til, men en har 
foreløpig fått følgende avklaringer i forhold til videre fortsatt drift: 

• Nåværende poliklinisk drift på fagområdene hud, kardiologi og urologi. 
• Sykepleiedrevet diabetes poliklinikk og blod/kreftpoliklinikk. 
• Laboratoriedrift.  
• Kirurgisk divisjon og divisjon for medisinsk service skal ha ansvar for planlegging, evt 

avslutning av oralkirurgisk drift Dalane DMS. 

Mandat for videre omstilling: 
• Vurdere behov for sykepleieressurser og kontorfaglige ressurser tilpasset drift på 

poliklinikken. 
Omstille personalressursene i tråd med behov. 

• Vurdere behov for husøkonomtjeneste og resepsjonstjeneste. 
Omstille personalressursene i tråd med behov.  

• Vurdere og foreslå organisering av gjenværende personalressurser.  

Alle prosesser skal være avsluttet innen 01.09.15. Alle medarbeidere vil få tilbud om fortsatt 
ansettelse i Helse Stavanger HF ved eventuell nedbemanning.  

Tilsyn 
Det vises til vedlagt oversikt over tilsyn i perioden 01.03.-31.03.2015.  

Høringer 
Det vises til vedlagte oversikt over høringer i siste periode. 

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 19 pr. uke 14 viser at dette fortsatt en stor utfordring. 
Dette gjelder i hovedsak pasienter som mangler bolig samt et lite antall pasienter i alderspsykiatrisk 
avdeling som venter på sykehjemsplass i egen kommune. Samarbeidet med kommunene om å 
etablere boligsosiale tiltak fortsetter, jf. omtale i adm. direktørs foregående driftsorienteringer - 
senest nr. 2/2015 (sak 22/15 O). Psykiatrisk divisjon har i denne sammenheng nå etablert et eget 
prosjekt: 
 
Prosjekt utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk Divisjon 
 
I uke 16 var situasjonen at 23 pasienter ventet på tilbud fra kommunene fordelt slik: 

• 8 pasienter ventet på Stavanger kommune. 
• 10 pasienter ventet på Sandnes kommune. 
• 2 pasienter ventet på Sola kommune. 
• 1 pasient ventet på Ryfylkekommune.  
• 2 pasienter ventet på Egersund Kommune. 

 
Det er nå etablert et prosjekt på hver av disse pasientene der fokuset er: 
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- Samarbeid med den enkelte enhet der pasienten er inneliggende. 
- At det skal etableres samarbeid med den enkelte pasient, pasientens hjemkommune og 

pårørende og utskrivingsdato skal settes. 
 
Prosjektansvarlig får ukentlig oversikt over utskrivningsklare pasienter og etablerer umiddelbart 
prosjekt på den enkelte pasient. 
 
Det er satt som mål at samtlige pasienter skal få et tilbud innen 1.9.2015. 
 

 
 
Somatisk virksomhet 
 

 
 
Antall utskrivningsklare pasienter (UKP) fra Stavanger kommune er redusert betraktelig siden 
forrige styremøte fra gjennomsnittlig 11 pasienter pr. dag fram til uke 9 til gjennomsnittlig 5 fra uke 
9 t.o.m. uke 14. Tiltak som ble iverksatt i begynnelsen av året er opprettholdes. I tillegg startet 
praksiskonsulent sykepleiere fra Stavanger – og Sandnes kommuner på SUS f.o.m. 13.04.2015. Nytt 
møte på direktørnivå mellom Stavanger kommune og SUS om utfordringene med utskrivningsklare 
pasienter fant sted 16.04.2015.  
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Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF 
 
Antall pasientrelaterte uønskede hendelser holder seg nokså stabilt over tid. De hyppigste 
pasientrelaterte hendelsene, som er registrert, er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen 
psykiatrisk behandling hvor 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 at antall oversendte saker til Kunnskapssenteret varierer fra måned til 
måned, men trenden viser en nedgang. Fortsatt er det slik at kun 15-20 % av oversendte hendelser 
er meldepliktige etter § 3-3 og foretaket har iverksatt tiltak for å bedre forståelsen av hvilke 
uønskede hendelser som er meldepliktige og dermed oversende Kunnskapssenteret. 
 
Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra januar 2014: 
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Helseforetakene har 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 mars måned 2015 ble det sendt 1 umiddelbare varslinger fra foretaket. Varslet 
omhandlet suicid i psykiatrisk divisjon. Statens helsetilsyn vurderte at det ikke var mistanke om svikt 
i helsehjelpen og vil ikke tilsynsmessig følge opp saken videre.  
 
 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt 
Umiddelbare 
meldinger 
oversendt til 
Statens 
helsetilsyn i 
2015 

 
2 

 
1 

 
1 
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Hendelser hvor 
Statens 
helsetilsyn har 
rykket ut 
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5 Samfunnsresultater 

Forskning og innovasjon 

Forskning 
 
Brudd på helseforskningsloven 
 
Helse Stavanger HF er forskningsansvarlig for all forskning som foregår i helseforetaket. I 
september 2014 valgte Helse Stavanger HF å avslutte et forskningsprosjekt, «Prostatakreft – aktiv 
overvåking, psykoterapi og livskvalitet» p.g.a. alvorlige mangler i forbindelse med gjennomføringen 
av prosjektet. Prosjektet var godkjent av Regional Etisk Komité Vest (REK Vest) som satte en 
rekke forutsetninger, bl.a. at: 

- Genetiske undersøkelser måtte utgå fra studien. 
- Opprettelse av forskningsbiobank måtte utgå fra studien. 
- Informasjonsskrivet måtte revideres og skrivet skulle sendes til REK Vest. 

 
Forskningsavdelingen valgte i september 2014 å gjennomgå prosjektet, vesentlig p.g.a. uklarheter 
ved finansieringen. Imidlertid viste det seg snart at det var behov for en total revisjon av prosjektet. 
Det ble ved denne avdekket følgende avvik:  

- Forskningsbiobank var opprettet til tross for at REK utrykkelig krevde at dette måtte utgå. 
- Samtykkeerklæring som var brukt i prosjektet var ikke sendt inn til REK og var derved ikke 

endelig godkjent. 
- Lydbåndopptak var gjort uten det var søkt REK om godkjennelse til dette og disse data 

hadde blitt lagret på en privat server. 
- Mulig brudd på taushetsplikt for forskningsmedarbeider som ikke hadde undertegnet 

taushetserklæring og som ikke var ansatt ved Stavanger universitetssjukehus eller var 
helsepersonell. 

 
På bakgrunn av disse funn valgte Helse Stavanger HF å avbryte prosjektet. Nødvendige og skriftlige 
meldinger ble sendt til Datatilsynet og Statens Helsetilsyn. 
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I brev fra desember 2014 uttalte Datatilsynet at nødvendige tiltak var gjennomført og Datatilsynet 
fant ikke grunn til ytterligere oppfølgning i saken. 
 
Helsetilsynet tok også saken opp som en tilsynssak og i avgjørelse datert 03.03.2015 konstaterte 
tilsynet at Helse Stavanger HF som institusjon hadde brutt Helseforskningsloven basert på de avvik 
som var meldt fra foretaket. Det heter i avgjørelsen fra Helsetilsynet: 

 
«Statens helsetilsyn legger til grunn at SUS ved Forskningsavdelingen oppdaget indikasjoner på avvik ca. 
syv måneder etter oppstart av forskningsprosjektet i forbindelse med et møte der gjenstående spørsmål rundt 
finansieringen av prosjektet skulle avklares. En videre gjennomgang av prosjektet avdekket flere alvorlige 
avvik. Avvikene ble meldt til personvernombudet ved SUS, og til de relevante tilsynsmyndighetene. Videre 
ble forskningsprosjektet stanset, forskningsbiobanken destruert og ulovlig innhentede/lagrede data slettet. 
 
Det fremgår at prosjektleder verken har fulgt forutsetningene i REK-godkjenningen eller i godkjenningen 
som ble gitt av Forskningsavdelingen ved SUS. Dette er vanskelig for forskningsansvarlig å forhindre uten 
tett oppfølging av det enkelte forskningsprosjekt. 
SUS har gjort adekvate tiltak etter at avvikene ble oppdaget, jf. helseforskningsloven § 6 annet ledd og 
forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 4.» 

 
Videre heter det i konklusjonen fra Helsetilsynet:  

 
«Forskningsprosjektet er allerede stanset av SUS, og forskningsbiobanken destruert, slik at Statens 
helsetilsyn ikke ser behov for videre tilsynsmessig oppfølging. Saken anses med dette som avsluttet.» 
 

Nettstedet forskning.no valgte å publisere saken på basis av Helsetilsynets brev som inneholdt navn 
på prosjektleder. I meldingen til Helsetilsynet unntok vi brevet offentlighet for å skjerme identiteten 
til prosjektleder. Vi har også i all kontakt med media ikke nevnt navn til prosjektleder, men 
konsekvent brukt begrepet prosjektleder. Dagen etter valgte Stavanger Aftenblad å kommentere 
saken basert på oppslag i forskning.no. Dessverre valgte Stavanger Aftenblad ikke å kontakte Helse 
Stavanger HF for kommentarer, og det hele fremstår som om det er gjort et intervju som har funnet 
sted. Sykehuset har ikke vært i kontakt med Aftenbladet i forbindelse med denne saken. Sakens 
fakta ble opplyst i et eget innlegg i Aftenbladet to dager etterpå.  
 
Ultralyd prosjekt, Muhimbili University Hospital (MUH), Tanzania  
– del av Internasjonaliseringsprosess Helse Stavanger HF 
 
Helse Stavanger HF har vedtatt en overordnet strategi for partnerskap med institusjoner i 
utviklingsland (Ref. sak 416/12 behandlet i adm. direktørs ledergruppe 11.09.2012) med et 
hovedformål å utvikle forskningssamarbeid og gjensidig kapasitetsoppbygging.  Etter besøk av en 
delegasjon fra SUS til MUH tidligere på året i 2014, ble det igangsatt en prosess for å utrede om det 
var grunnlag for et ytterligere vitenskapelig samarbeid mellom MUH og SUS.  Med bakgrunn i 
eksisterende samarbeidsrelasjoner mellom Forskningsavdelingen ved MUH gjennom Dr. H. 
Kidanto (også samarbeidspartner med Lærdal Global Health), ble det pekt ut to grupper fra 
Kvinne- og barnedivisjonen til en studietur til MUH, der hver gruppe hadde i oppdrag å bli kjent 
med organisering og innhold i arbeidet innenfor nyfødtmedisin og fødselshjelp.    Nyfødtgruppen 
hadde spesielt ansvar for å se nærmere på organiseringen av Kangaroo Mother Care (KMC) og 
gruppen fra fødeavdelingen ansvar for å vurdere organiseringen av svangerskapskontroll og  
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fødselshjelp, igjen med et spesielt fokus på bruk av ultralyd.  Ytterligere målsetning og metode for 
studieturen ble utarbeidet gjennom forskningsavdelingen ved SUS (ved forskningsdirektør Stein 
Tore Nilsen) sammen med Dr. Kidanto og ledelsen ved MUH, og beskrevet i et eget 
oppdragsdokument (Terms of Reference – utrykt vedlegg).  Studiegruppen ble ledet av Øystein 
Evjen Olsen, fagsjef MOBA. 
 
Det ble utarbeidet en rapport (utrykt vedlegg) med anbefalinger etter oppholdet ved MUH.  
Rapporten anbefalte videre satsing innen begge felt.  Det ble for KMC-arbeidet konkludert med at 
det faglige konseptet som KMC innebærer også er interessant for SUS.  I tillegg til kliniske effekter 
rundt økt bruk av brystmelk, høyere temperatur hos barn, reduksjon av nosokomiale infeksjoner  
o.l., bidrar et slikt konsept til å involvere mor og far i et tydeligere felleskap og i prosessen med å «gi 
barnet tilbake» til foreldrene.   Det var likevel tydelig for gruppen at de kontekstuelle faktorene og 
rammevilkårene for innføringen av KMC på SUS var svært forskjellige, og at det derfor ikke var 
åpenbart at innføringen av KMC på MUH ville tilføre kunnskap til innføringen av et tilsvarende 
tilbud på SUS.  Videre utredning om forskning rundt konseptet fortsetter ved Kvinne-barne- 
divisjonen ledet av divisjonsdirektør Henning Garsjø og seksjonsoverlege Siren Rettedal. 
 
For gruppen fra fødeavdelingen ble det funnet et stort behov for forbedringer i rutiner og et 
utviklingspotensiale i forhold til organiseringen av arbeidet, både med tanke på ressursutnyttelse og 
gjennomføring av faglige retningslinjer.  Det ligger godt til rette for et begrenset vitenskapelig 
prosjekt rundt dette emnet.   Det ble av denne gruppen konkludert med at MUH hadde behov for 
et ultralyd apparat, og at det rundt innføring av et nytt apparat kunne gjennomføres et vitenskapelig 
studie som kan bidra til systemforbedringer i tilbudet.  
  
Som konkret oppfølging ble det vedtatt at 2 ultralydkompetente jordmødre og en fødselslege fra 
SUS reiser til MUH for målrettet opplæring av ansatte ved MUH over to 2 ukers perioder.  Det skal 
knyttes en vitenskapelig protokoll til dette arbeidet som grunnlag for en nåbeskrivelse av situasjonen 
og for vurdering av forbedrete rutiner og effekt av endringer frem i tid.  Protokollen prioriterer 
spørsmål knyttet til sykehusets organisering og rolle som siste referanse- og universitetssykehus i 
relasjon til svangerskapskontrollen og bruk av ultralyd.  Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med 
fagpersoner fra SUS (avdelingsjordmor Marit Tjessheim, jordmor 1 Kari Utne og overlege Inger 
Økland) og fagansvarlige ved MUH. Denne delegasjonen reiser til Tanzania for opplæring av 
ansatte og gjennomføring av den vitenskapelige protokollen den 3. mai 2015.  Opplæringen er 
planlagt fulgt opp med et nytt besøk siste kvartal 2015 for vurdering av effekt og videre 
kapasitetsoppbygging. 
 
Innovasjon 
 
Prosjektet «Smarte Pasientrom» - et OFU-prosjekt i samarbeid med Lyse – er nå fullført. Prosjektet 
har samlet erfaringer fra bruk av nettbrett til omgivelsesstyring i pasientrom og kommunikasjon 
mellom pasient og vaktrom. Resultatene overføres til det videre arbeidet med planlegging av nytt 
sykehus. Arbeidet har fått oppmerksomhet både i regionen og nasjonalt. 
 
Helse@Hjemme-prosjektet er i ferd med å utvide sin virksomhet til samhandling mellom ulike 
aktører om avstandsbehandling av pasienter med kroniske lidelser. SINTEF og flere kommuner 
samarbeider nå med prosjektet om å utvikle en tjenestemodell som inkluderer brukermedvirkning 
og kommunale tjenester i tillegg til helseforetaket. Prosjektet har sammen med Stavanger kommune 
blitt bedt om å søke status som nasjonal pilot innen velferdsteknologi. Helsedirektoratet tildeler 
status til aktuelle kandidater i slutten av april. 
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Helse Stavanger har fått tildelt kr. 1,7 mill. i regionale innovasjonsmidler. Disse er søkt til ulike 
prosjekter og til deltagelse i såkornfondet «Plogen» i regi av UiS. Formålet med «Plogen» er å få 
frem flere forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. 
 
Omdømme/medieoppslag – sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av 
helseforetakets omdømme.  
(Klippene er hentet fra perioden 10.3.-10.4.2015. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene 
er korrekte.) 
 
POSITIVE 

Verdens beste syklist. Verdens beste trener.  

Det var ingen vanlig helg hjemme hos Stein Ørn. På sykehuset er han kanskje mest kjent som 
overlege på Kardiologisk avdeling. For alle andre er han stefar og trener til Alexander Kristoff - 
syklisten som har satt Stavanger og Norge på verdenskartet.  
 

 

Tilbake på jobb møter Stein Ørn pasienter. Det går ikke lang tid før de skjønner hvem legen er. 
Gratulasjonene overrekkes før pasientene begynner å tråkke på sykkelen som skal sjekke aktiviteten 
i hjertet. – Når jeg er på jobb arbeider jeg med syke mennesker, hvor hovedmålet er å løse et 
medisinsk problem og bedre pasientens totalsituasjon. Som trener bidrar jeg til å utvikle et potensial 
og å fremme livskvalitet - både fysisk og moralsk. Bakgrunnen min gir derfor en unik mulighet til å 
se totalbildet, sier Ørn.  

Sus.no 12.04 
 
SUS røykfri arbeidsplass i snart ett år 
 
VÅLAND: 1. mai er det ett år siden de ansatte på Stavanger universitetssjukehus (SUS) stumpet 
røyken i arbeidstiden. I slutten av mars vedtok formannskapet røykeforbud i arbeidstiden for 
ansatte i Stavanger kommune. Mange ansatte steiler, og også blant politikerne var det stor uenighet.  
 
Men på SUS har de fått det til å fungere. Ett år etter at forbudet ble innført, er det få sure miner å 
spore. 
 
Flere av de ansatte har knapt merket at forbudet ble innført.  - Jeg kan nesten ikke huske å ha sett 
noen røyke på sykehusområdet.  Eller, jeg har vel sett noen som har gjemt seg bak et tre når jeg 
kommer kjørende fra Hillevåg, sier Kaja Rein Brevig ved Bemanningssenteret. 
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– Ja, det er noen som sniker seg unna, men det har blitt mye bedre i løpet av året som har gått, sier 
Aud Riise, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun tror de fleste opplever forbudet 
som utelukkende positivt. 
 
RA 10.04  
 
NØYTRALE 

Ny rapport utelukker ikke Sandnes-tomt for nytt sykehus 

Soma-/Stokka-området har en rekke kvaliteter som passer for et nytt sykehus, men det finnes også 
hindringer, deriblant at hele komplekset vil bli liggende i landbruksområdet vest for E39.  

Det er konklusjonen fra en såkalt mulighetsstudie som konsulentfirmaet Rambøll har gjort for 
Sandnes kommune. Ordfører Stanley Wirak, Ap, overleverer rapporten til styret for Helse 
Stavanger, og sier han lar det være med det. 

- Vi kjenner til de ulike alternativene, og ønsket med studien fra Rambøll å få frem om 
Soma/Stokka er et alternativ eller ikke. Anbefalingen er grei: her er det fullt mulig å bygge sykehuset 
med tanke på dagens bosetting og utviklingen i flere tiår fremover, mener Wirak. 

Sykehus kan trenge enda større område i fremtiden. - Det er fullt mulig ved å gå nordover, mener 
Wirak med støtte i studien. - Jeg tror ikke landbruksinteressene her vil være avgjørende dersom 
styret i Helse Stavanger skulle vurdere området som det beste, mener ordfører Stanley Wirak. 

Aftenbladet 24.03 
 
Høie: - Private kan bygge nytt sykehus 
 
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 (Offentlig Privat Samarbeid) 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 møtet pekes det på OPS 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 08.03 

Her er de ledige stillingene på sykehuset  

Er du sykepleier og på jakt etter jobb, kan du velge og vrake. I tillegg er det stor mangel på 
legespesialister.  

Helse Stavanger har i dag problemer med å få tak i nok sykepleiere, spesialsykepleiere og 
legespesialister innen flere spesialiteter, går det fram av at notat som legges fram for styret denne 
uken. 
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I somatikken hadde Helse Stavanger i februar cirka 17 ubesatte (vakante), faste årsverk for 
sykepleiere og cirka 25 ledige vikariater på minst seks måneder.  I Psykiatrisk divisjon var det på 
samme tid cirka 70 ubesatte stillinger for sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere og 
helsefagarbeidere/hjelpepleiere. De ubesatte stillingene har ført til bruk av overtid/merarbeid og 
innleie av personell. 

Aftenbladet 25.03 
 
NEGATIVE 
 
Forsket ulovlig på psykoterapi, fastslår Statens helsetilsyn 

Stavanger universitetssjukehus forsket uten godkjenning. Sykehuset har brutt helseforskningsloven, 
fastslår Statens helsetilsyn. Helsetilsynet gir Stavanger universitetssjukehus (SUS) hard kritikk for 
forskningsprosjektet «Prostatakreft, aktiv overvåking, psykoterapi og livskvalitet». Sykehuset, på sin 
side, mener at det ikke kunne gjort noe annerledes, og skyver ansvaret over på prosjektlederen. 

Tilsynet fastslår at SUS startet prosjektet uten at den regionale komitéen for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK) hadde forhåndsgodkjent det. Dessuten ble det opprettet en 
biobank i forbindelse med prosjektet. Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen ved SUS tar ikke 
selvkritikk. Han viser til at SUS allerede hadde tatt ansvar ved å stanse forskningsprosjektet og 
destruere biobanken, allerede før Statens helsetilsyn fastslo at dette var ulovlig. 

Forskning.no 26.03 

– For få ansatte går utover kreftpasientene 

På blod- og kreftavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus slår nå sykepleierne alarm om høyt 
arbeidspress. Ledelsen innrømmer at den lave bemanningen er et problem.- I dag er det helt fullt 
med pasienter, så vi har mye vi skal rekke over, sier kreftsykepleier Trine Laumann. Hun er 
tillitsvalgt på blod- og kreftavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. 

Bemanningen har ikke blitt styrket nok til å kunne ta vare på pasientene på en forsvarlig måte, 
mener sykepleierne. For andre året på rad, har de nå sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen. 
Også i fjor ga de beskjed om at den lave bemanningen kunne få konsekvenser for sykepleiere og 
pasienter. 

Divisjonsdirektør Svein Skeie mener SUS driver forsvarlig i dag, innrømmer at den lave 
bemanningen er et problem. 

NRK nett 11.03 

Hard kritikk av sykehuset  

Det er at tre instanser har brutt lovverket i ett og samme sykdomsforløp, slik tilfellet var da 80 år 
gamle Anna Catharina Kleiberg-Emmens ble syk og døde. Her sviktet det både hos Stavanger 
legevakt, kvinnens fastlege og Stavanger universitetssjukehus (SUS), ifølge Fylkesmannen i 
Rogaland. 

 

15 
 



 

 

 

Fylkeslege Pål Iden retter sterk kritikk til SUS for ikke å ha fulgt opp ernæringen av den gamle 
kvinnen. 

- Kan det tenkes at denne damen kunne vært i live dersom disse feilene ikke hadde skjedd?  - Det er 
utenfor vår myndighet og mandat å ta stilling til. Pasientskade som følge av mangler i helsehjelpen 
er noe som vurderes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Fylkesmannen konkluderer med at 
SUS har gitt den 80 år gamle kvinnen uforsvarlig behandling i den ernæringsmessige oppfølgingen 
av henne. Fylkesmannen mener derimot at sykehusets håndtering av den 80 år gamle kvinnens 
hjertesykdom, som hun døde av, har vært forsvarlig. 

Daværende avdelingssjef ved gastrokirurgisk avdeling ved SUS, Bjørn Steinar Nedrebø, beklager 
sterkt det som har skjedd. - Sykehuset har tatt denne saken opp på alle relevante nivå for å unngå at 
noe lignende skal skje igjen. Det gjelder både når det er gjort personlige feil eller feil som ligger mer 
på systemnivå, sier Nedrebø. 

Aftenbladet 23.03 
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