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Oppsummering 
 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
mars 2015 var 68 dager, fordelt på 51 dager for prioriterte og 92 dager for ventende uten 
prioritet.  Dette er en omtrent samme nivå som i februar. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i mars 2015 var 65 dager, 
fordelt på 63 dager for prioriterte og 70 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er en liten 
nedgang fra februar 
 
Somatisk virksomhet viser en svært høy aktivitet i mars, både målt mot plan samt målt som 
samme periode i fjor. For psykisk helsevern samt TSB er aktiviteten enten om lag lik plan eller litt 
lavere. 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.  
 
Fristbrudd har ligget på et relativt stabilt høyt nivå siden juli 2014, men det har vært en nedgang 
i antall fristbrudd i februar og mars. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner 
vi ved DPS-ene og innenfor somatikk på Lungeseksjon, Geriatrisk seksjon, Leddprotese og 
Urologisk seksjon. 
 
Helse Stavanger HF har fremdeles utfordringer knyttet til korridorpasientdøgn, spesielt ved 
medisinsk divisjon hvor nivået ved utgangen av mars var på 8,4 %. Kirurgisk divisjon ligger på 
4,4 % ved utgangen av mars. 
 
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 for somatikk er i mars 67 %, dette er ned 7 % fra februar.  
Også innenfor psykiatri har vi en nedgang fra februar. (68% i februar til 64% i mars) 
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Mars viser et positivt resultat på 1,1 mill. kr, som gir et negativt budsjettavvik på 5,6 mill. kr. 
Dette er et bedre resultat enn tidligere måneder. Resultat hittil er negativt med 10,4 mill. kr, og 
gir et negativt budsjettavvik på 30,4 mill. kr.  
 
Hovedårsaken til resultatbedringen ligger på høye ISF-inntekter, samt en reduksjon i avviket på 
lønnskostnadene. Det som drar resultatet i negativ retning er vesentlig vekst i varekostnadene. 
 
Helse Stavanger HF er inne i en omfattende omstillingsprosess. Prosessen innbefatter tiltak 
innenfor ledelse og styring, lederoppfølging, gjennomgang av bemannings – og arbeidsplaner – 
en rekke tiltak knyttet til forløpslogistikk og omlegging av behandlingstilbud, gevinstuttak av en 
rekke mindre prosjekter (P-15), bruk av servicetjenester, bemanningsjusteringer og endringer av 
behandlingstilbud. I en slik omfattende prosess er det krevende å sikre tilstrekkelig informasjon 
og tett oppfølging av alle berørte medarbeidere. Ledere på alle nivåer er mobilisert for å sikre 
dette, men endring vil uansett medføre uro i organisasjonen. Et meget stort antall medarbeidere 
er involvert i arbeidet og bidrar på en god måte i gjennomføringen av de ulike tiltakspakkene. 
Administrerende direktør vurderer det slik at summen av de ulike tiltakene vil være bærekraftige 
og langsiktige endringer som vil sikre at helseforetaket yter kvalitativt gode helsetjenester 
innenfor gjeldende rammer.  
 
Det vil trolig være nødvendig med ytterligere tiltak i løpet av 2015 for å sikre et resultat opp mot 
budsjett og arbeidet med dette er under planlegging. 
 

1. Aktivitetsutvikling 

Aktivitetsutvikling hele foretaket: 
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Aktivitet fordelt per fagområdet: 
 

 
 
Somatikk 
Det var høy aktivitet innen somatisk virksomhet i mars, både dag, døgn og poliklinikk, og ligger 
godt over plan. Målt mot hittil i fjor er det spesielt innen dag og polikliniske konsultasjoner 
veksten er stor. 
 
Innen Medisinsk service divisjon har både MOBA og Radiologisk avdeling hatt høy aktivitet, både 
sett opp mot plan og fjoråret.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
Aktiviteten for døgnopphold i mars ligger omtrent lik plan, men sum liggedager er noe høyere 
enn plantallene, dvs. det har vært lengre liggetid. Årsaken til nedgangen i døgnopphold målt mot 
2014 er to sengeposter som er omgjort til poliklinikker. Dette er en planlagt vridning fra døgn til 
mer poliklinisk behandling. Polikliniske konsultasjoner ligger noe bak plan, både i mars og hittil, 
men viser en vekst målt mot i fjor. 
 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) 
Antall døgnbehandling ligger omtrent på plan, og målt mot fjor året. Liggetiden har gått ned og 
er årsaken til lavere antall liggedøgn enn planlagt.  
 
Faktiske tall viser en lavere aktivitet for polikliniske konsultasjoner enn planlagt. Årsaken til dette 
er forsinket oppstart i deler av det polikliniske tilbudet.  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
TSB er om lag lik plan for døgnbehandling, og viser en høyere aktivitet enn planlagt innen 
polikliniske konsultasjoner. 
 

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.  
 
Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.   
 

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 4 570 4 231 339 8,0 % 13 022 12 558 464 3,7 % 12 777 245 1,9 %
Dagopphold 2 122 1 834 288 15,7 % 6 086 5 362 724 13,5 % 5 587 499 8,9 %
Polikliniske konsultasjoner 27 063 24 527 2 536 10,3 % 77 167 71 422 5 745 8,0 % 74 402 2 765 3,7 %
Sum DRG-poeng 7 316 6 561 755 11,5 % 20 129 19 486 643 3,3 % 19 365 764 3,9 %
BUP
Døgnopphold 28 31 -3 -9,7 % 59 78 -19 -24,4 % 74 -15 -20,3 %
Polikliniske konsultasjoner 4 719 4 925 -206 -4,2 % 12 569 13 473 -904 -6,7 % 12 029 540 4,5 %
Sum liggedøgn 459 416 43 10,3 % 1 251 1 208 43 3,6 % 1 813 -562 -31,0 %
VOP
Døgnopphold 266 249 17 6,8 % 735 734 1 0,1 % 718 17 2,4 %
Polikliniske konsultasjoner 7 177 7 543 -366 -4,9 % 20 283 21 327 -1 044 -4,9 % 19 128 1 155 6,0 %
Sum liggedøgn 6 695 7 411 -716 -9,7 % 20 225 21 640 -1 415 -6,5 % 21 957 -1 732 -7,9 %
TSB 0 0
Døgnopphold 1 2 -1 -50,0 % 11 9 2 22,2 % 8 3 37,5 %
Polikliniske konsultasjoner 2 186 1 984 202 10,2 % 6 046 5 925 121 2,0 % 5 690 356 6,3 %
Sum liggedøgn 813 849 -36 -4,2 % 2 501 2 465 36 1,5 % 2 153 348 16,2 %

Mars Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor
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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 
 
 

 
Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av 
mars 2015 var 68 dager, fordelt på 51 dager for prioriterte og 92 dager for ventende uten 
prioritet.  Dette er en omtrent samme nivå som i februar. 
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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 mars 2015 var 65 dager, 
fordelt på 63 dager for prioriterte og 70 dager for pasienter uten prioritet. Også dette er en liten 
nedgang fra februar 
 

2.2 Somatikk 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 68 
dager ved utgangen av mars. Dette er på samme nivå som ved utgangen av februar. For 
pasienter med prioritet var ventetiden ved utgangen av mars 52 dager, og for pasienter uten 
prioritet 92 dager.  
 
I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. 
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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 mars 2015 var den 65 dager mot 71 dager i februar.  For pasienter med 
prioritet var ventetiden 63 dager i mars (3 320 pasienter), og for pasienter uten prioritet 69 
dager (1 684 pasienter).   
Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak – somatikk (alle 
prioriteter) 

 
 
 

2.3 Psykisk helsevern for barn og unge   

Samlet gjennomsnitt ventetid innen BUP var 34 dager ved utgangen av mars 2015.  Så å si alle 
med prioritet.  Ved utgangen av februar var gjennomsnittlig ventetid 34 dager. 
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Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – BUP

 
 
For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i mars 2015, var ventetiden 
på 56 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 
 

 
 

2.4 Psykisk helsevern for voksne  

Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern 
for voksne var 74 dager ved utgangen av mars, dette er en økning på tre dager siden utgangen 
av februar. Ventetiden for ventende med prioritet var i mars 51 dager og 105 dager for de uten 
prioritet.  
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Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – PH voksne 

 
 

For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i mars var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 62 dager, dette er en reduksjon på seks dager siden februar.  Prioriterte pasienter i 
mars hadde en gjennomsnittlig ventetid på 53 dager, mens ventetiden for pasienter uten 
prioritet var 79 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 25 dager 
ved utgangen av mars, og 24 dager ved utgangen av februar. Det totale antall ventende ved 
utgangen av mars var 30 personer, 26 av dem med prioritet. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak – TSB 

 
 
For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i mars var samlet gjennomsnittlig 
ventetid 30 dager, mens det i februar var 49 dager.  I mars hadde alle rett til prioritert 
helsehjelp. 
 

Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak – TSB 
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3 Fristbrudd og langtidsventende 

3.1 Fristbrudd 

Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme.  
 

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 og mars. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner 
vi ved DPS-ene og innenfor Somatikk på Lungeseksjon, Geriatrisk seksjon, Leddprotese og 
Urologisk seksjon. 
 
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 avdelinger 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. 
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Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak

 
 

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 
mars 73 pasienter som har ventet mer enn ett år, dette er en liten nedgang siden februar. 
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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.  
 

 
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. 
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Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon 
  jul.14 aug.14 sep.14 okt. 14 nov.14 des. 14 jan.15 feb.15 mar.15 

Kirurgisk div. 215 259 265 288 247 136 256 232 273 
Kvinne-barn div 21 13 16 13 19 31 19 16 29 
Medisinsk div 463 477 446 606 430 589 674 636 702 

Psykiatrisk div 10 8 57 25 85 12 19 31 55 
 
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. 
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 
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Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern

 
 

 
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er i mars 67 % mens den i februar var 74 % for somatikk 
og psykiatri samlet. Det har væt en nedgang i prosentandel epikriser sendt innen 7 dager siden 
januar. 
Den nasjonale indikatoren innenfor Psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien 
for denne er i mars på 57 %. 
 

4 Helsefaglige tiltak 

Det har i mars vært spesielt mange pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp. Dette har også 
medført mange pasienter på korridor. Det har også vært et stort antall utskrivningsklare 
pasienter vesentlig fra Sandnes og Stavanger, men dette har vært tydelig bedre fra og med 
påske. Det er en positiv dialog med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i begge kommuner 
med fokus på både kortsiktige og mer langsiktige tiltak.  
 
Antallet fristbrudd har bedret seg ytterligere mars. Spesielt voksenpsykiatrien på flere DPS-er har 
utfordringer, og foretaket er i ferd med å ansette i flere ledige behandlerstillinger. Alle avdelinger 
har fokus på god logistikk og kapasitetsutnyttelse for å unngå fristbrudd. 
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3. Økonomi 

Resultat 

Resultatutvikling: 

 
 

 
Alle tall i hele mill. 
 
Mars viser et positivt resultat på kr 1,1 mill, men et negativt resultatavvik på kr 5,6 mill. Dette er 
et bedre resultat enn tidligere måneder. Hittil viser budsjettavviket kr 30,4 mill. Budsjettavviket 
på lønnskostnader må ses opp mot den korrigeringen som er gjort på pensjonskostnadene. 
 
 

Faktisk Budsjett Avvik budsjett Faktisk Budsjett Avvik budsjett
ISF inntekter 155 518 140 065 15 453 430 979 418 368 12 611
Andre aktivitetsbaserte inntekter 40 486 37 662 2 824 112 662 108 571 4 091
Basisitilskudd 342 710 342 710 0 1 035 618 1 035 618 0
Andre inntekter 20 920 21 762 -842 68 572 65 078 3 494
Sum driftinntekter 559 635 542 199 17 435 1 647 830 1 627 634 20 196
Medisinsk forbruk 65 887 54 060 11 827 184 771 164 483 20 289
Andre varekostnader 34 144 29 878 4 266 96 128 93 397 2 731
Lønn 385 625 371 882 13 743 1 163 638 1 113 781 49 857
- Lønn til ansatte 264 353 258 972 5 380 792 969 779 438 13 530
- Overtid og ekstrahjelp 16 698 8 299 8 398 48 926 22 793 26 134
- Innleie av helsepersonell 6 007 1 023 4 984 16 887 2 766 14 121
- Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 75 999 69 596 6 403 227 998 208 608 19 390
- Refusjoner -18 002 -8 199 -9 803 -44 988 -25 681 -19 307
- Andre personalkostnader 40 570 42 190 -1 620 121 846 125 858 -4 011
Andre driftskostnader 58 855 60 253 -1 398 175 256 177 407 -2 151
Avskrivninger 19 367 18 492 875 55 561 55 224 337
Sum driftskostnader 563 878 534 565 29 313 1 675 354 1 604 292 71 063
Driftsresultat -4 244 7 634 -11 878 -27 525 23 342 -50 867
Netto Finansresultat -555 -1 350 795 -1 670 -4 050 2 380
Resultat -4 799 6 284 -11 083 -29 194 19 292 -48 487
Interne føringer -1 251 -1 043 -208 -4 072 -3 568 -504
Refusjon diverse pasientutgifter 1 251 1 425 -174 4 072 4 276 -203
Resultat etter interne føringer -4 799 6 667 -11 466 -29 194 20 000 -49 194
Korrigering pensjonskostnader 5 861 5 861 18 796 18 796
Korrigert resultat 1 062 6 667 -5 605 -10 399 20 000 -30 399

2015-mar Hittil
Helse Stavanger rapport 2015
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Budsjettavvik fordelt per divisjon:

 
 
 
Resultat per mars 
 
Hovedårsaken til resultatbedringen ligger på høye ISF-inntekter, samt en reduksjon i avviket på 
lønnskostnadene. Årsaken til høye ISF-inntekter i mars er høy aktivitet, etterkoding (2,7 mill) 
samt kodeforbedring på H-resept (5 mill). Det som drar resultatet i negativ retning er vesentlig 
vekst i varekostnadene. 
 
Lønnskostnader: 
 
Grafen under viser utviklingen i lønnskostnader ekskl. innleie og pensjon: 
 

 
 
Utviklingen viser en svak nedgang fra høsten 2014. For mars viser personalkostnader et negativt 
avvik ekskl. innleie på 2,8 mill. kr. og et negativ avvik på 7,9 mill. kr. inkl. innleie (korrigert for 
pensjon). Det positive avvik på off. refusjoner i mars er høyere enn vanlig, og har 
sammenhengen med høyt sykefravær i februar. Dette veies delvis opp av en ekstraordinær 
lønnskjøring for å hente inn gamle timelister. Det er innført en skjerpet rutine for godkjenning av 
timer eldre enn en måned.    
 
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. Alle divisjonene, men unntak Medisinsk Service 
divisjon og Psykiatrisk divisjon har redusert bruken av ekstern innleie målt mot høsten 2015. 
 

Denne perioden Hittil
-5 605 -30 399
-257 3 061
297 2 310

9 247 12 277
277 835
255 -2 218

-6 052 -14 534
-1 456 727
-1 903 -6 342

169 252
198 -215

-2 873 -14 507
-3 499 -12 045(1823S) Psykiatrisk divisjon

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

(1306S) Helse Stavanger HF

ResultatavvikHelse Stavanger rapport 2014

(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
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Varekostnader: 
 

 
 
Økningen i varekostnader er knyttet til medikamenter og andre medisinske forbruksvarer. Dette 
er kostnader som har sterk sammenheng med aktiviteten, spesielt poliklinisk aktivitet. 
Kostnadsveksten virker likevel urimelig høy i forhold til aktivitetsveksten, og foretaket er i gang 
med å gå igjennom utviklingen i varekostnadene for å finne nærmere forklaringer til 
kostnadsveksten. Både endringer i pris samt forbruksmønster blir gjennomgått.  
 
 
Omstilling 
 
Det arbeides på mange områder i helseforetaket for ytterligere å omstille og endre forløp og 
tjenester i pasientbehandlingen med bevart kvalitet. Medarbeidere og ledere er engasjerte og 
gjør en stor innsats for å bedre forløp og sikre god prioritering i pasientbehandling. Målet er å 
unngå pasienter på korridor, ta ned fristbruddene samt å oppnå budsjettbalanse. 
 
Foretaket arbeider systematisk med å identifisere, igangsette samt å følge opp tiltak som skal 
bedre driften og resultatet til foretaket. Til nå er det iverksatt flere tiltak som skal ha effekt i 
tiden fremover. Flere av disse er langsiktige tiltak, men noen er også med mer kortsiktig effekt. 
 
 
Etablering av stolkrok er eksempel på et prosjekt som er allerede gjennomført, og som forventes 
å ha betydning for kapasiteten i akuttmottaket og sengeposter, samt være et viktig bidrag for å 
dreie tilbudet over på poliklinkk i stedet for innleggelse gjennom «døgn til dag prosjektet».  
 
Tiltakene er sentrert rundt følgende hovedområder: 

• Reduksjon i korridorbelegg ved en rekke tiltak som gir effekter på forløp og logistikk. En 
reduksjon i overbelegg har både en klar effekt på kvalitet og på kostnader. 

• Rekruttering til ordinære stillinger som gir redusert bruk av overtid og ekstern innleie – 
gjennom oppfølging av egen rekrutteringsstrategi. 

Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett
Med.forbruk 65,9 54,1 11,8 184,8 164,5 20,3
Annet forbruk 6,5 5,5 1,0 17,7 16,6 1,1
Gjeste- pasienkost. 19,7 17,7 2,0 58,1 56,4 1,7
Andre helsetjenester 8,0 6,7 1,3 20,3 20,3 0,0
Sum 100,0 83,9 16,1 280,9 257,9 23,0

Mars Hittil
Varekostnader 
produksjonsrelaterte       
(i mill kr)
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• Riktig bruk av servicetjenester som radiologi, som sikrer korrekt ressursbruk og økt 
poliklinisering 

• Mindre omstillingsprosjekter i enkeltenheter 
• En rekke små og mellomstore prosjekter som benevnes P-15 og er utarbeidet av den 

enkelte enhet som har direkte økonomisk effekt 
• Task-force under ledelse av økonomisjef med støtte fra HR og analyseavdelingen for 

gjennomgang av enheter hvor bemanningsplan og arbeidsplan ikke er tilpasset gjeldende 
rammer (gjelder enkeltenheter i en divisjon) 

• Stillingsstopp med unntak av eksternt finansierte prosjektstillinger 
 
Foreløpig estimat på økonomiske effekt av disse tiltakene er kr 46 mill. Ut over de tiltak som 
allerede er iverksatt eller under utarbeidelse, ser foretaket behov for å iverksette ytterligere tiltak 
for at driften skal nå et nivå som er innen de økonomiske rammene. Foretaket arbeider med å 
utarbeide disse. 
 
 
 
Investering 
 

 
Alle tall i hele tusen 
 
Pr. mars 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på 39 mill. Budsjettet for 
2015 er på 342 mill. kr, inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med 106 mill.    
 
 
Likviditet  
 
Ved utgangen av mars 2015 har Helse Stavanger HF en samlet positiv kasse og bank saldo på kr. 
122 mill. Dette er en forbedring av likviditeten på 37 mill. kr i forhold til februar.  Foretaket 
forventer også en forbedring av likviditeten i april 2015, da leverandørgjelden antas å øke med 
fakturaer vedrørende pensjonspremie.  Helse Stavanger HF har en driftskreditt på kr. 287 mill.  
 
Alle tall i hele millioner  

Investeringer 2015
Mar. hittil i-

2015
Resten av 

året
Estimat 

2015
Budsjett 

2015

Øvrige bygningsmessige investeringer 12 838 132 662 145 500 145 500

Sum bygg 12 838 132 662 145 500 145 500
MTU 24 708 57 292 82 000 82 000
IKT 0 0 0
Anna 1 675 112 825 114 500 114 500

SUM Investeringer 39 221 302 779 342 000 342 000
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4. Medarbeidere 

Sykefravær 
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 8,0 % i februar 2015. Dette er en økning på 1,1 
prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,9 %).  
 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Gj.sni
tt 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 8,0 7,4
Siste 12 mndr 6,2
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Totalt sykefravær Helse Stavanger HF 2010 - 2015  
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Sykmeldt fravær var 6,2 % (5,4 % 2014). Dette er 0,8 prosentpoeng høyere enn i februar 2014. 
Egenmeldt fravær var 1,8 % (1,5 % 2014). Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn for samme 
periode forrige år. 
 
Sykefravær fordelt på kort 
tid og lang tid 

Februar 2015 Februar 2014 

Kort tid 4,5 % 3,9 % 
1-3 dager 1,9 % 1,6 % 
4-8 dager 1,1 % 1,0 % 
9-16 dager 1,5 % 1,3 % 
Lang tid 3,5 % 3,0 % 
17-56 dager 3,3 % 2,7 % 
> 56 dager 0,2 % 0,3 % 

 
 
Divisjons- /enhetsvise oversikter 

 
 

 
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 februar 2015 var 52,5 %.  
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Helse Stavanger HF sykefravær februar 2014 versus februar 
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
feb.14 5,3 7,4 7,0 7,9 6,7 6,9 5,9
feb.15 7,9 6,4 8,8 8,7 8,7 7,5 6,6
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Sykefravær pr divisjon/enhet - februar 2014 vs februar 2015 
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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. Brutto månedsverk gir en 
indikasjon på hvor mange foretaket har betalt for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. 
 

 
 
Gjennomsnittlig utviklingen så langt i år viser at Helse Stavanger ligger 128 netto månedsverk 
over samme periode i fjor. Målt mot høsten 2014 har foretaket 71 flere netto månedsverk i 
gjennomsnitt de tre første månedene. 
 
Dersom vi ser på brutto månedsverk, er gjennomsnittet de tre første månedene kun 4 
månedsverk høyere enn høsten 2014. Det betyr at økningen i netto månedsverk målt mot høsten 
2014, stort sett skyldes redusert fravær. For mars vises også  utbetalte timer arbeidet i 2014 i 
ekstra lønnskjøring, til sammen 1,7 millioner. Omregnet til månedsverk utgjør dette ca 20.  
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