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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2016 pkt. 2 
 
Divisjonene har nedenfor kort presentert noen viktige utviklingstrekk og prosjekter: 
 
Kirurgisk divisjon:  
Divisjonen har redusert fristbrudd betydelig i løpet av 2015, og det arbeides aktivt med snarlig å 
oppnå målet om at det ikke skal oppstå fristbrudd.  
 
Andel pakkeforløp for kreft i Kirurgisk divisjon ligger gjennomsnittlig på ca. 70%. Alle 
pakkeforløp har nå forløpskoordinatorer. Godt i gang med å få på plass arbeidsrutinene for den 
enkelte forløpskoordinator. Divisjonens forløpskoordinatorer deltar aktivt i Helse Vests 
samlinger og har knyttet god kontakt med forløpskoordinatorer i de andre helseforetakene.  
 
Divisjonen har utarbeidet kompetanseplan for langsiktig arbeid med utdanning av 
urologspesialister.  
 
Divisjonen har økt aktiviteten hvert eneste år, vekst er også planlagt i 2016, først og fremst 
innenfor dagkirurgi og poliklinikk. Her er arealsituasjonen en betydelig utfordring.  
 
Divisjonen satser på 0 pasienter i korridor i 2016. Her blir suksessfaktoren det gode samarbeidet 
med et sett av tiltaksprogrammer utarbeidet på tvers av divisjonene.  
 
Rekruttering av operasjonssykepleiere er fortsatt krevende, og det har resultert i innleie fra 
eksternt vikarbyrå. Divisjonen vil fra høsten 2016 prøve ut ordning med trainee-sykepleier innen 
operasjon som et middel for bedre rekruttering.  
 
Kirurgisk divisjon har jobbet systematisk innen forskning over flere år og er godt representert der 
med ulike publikasjoner fra både leger og sykepleiere. Ulike registre er etablert. 
Innføring av praktiske prosedyrer sykepleie (PPS) er nå i gang, og dette verktøyet vil samarbeide 
inn mot alle våre fagprosedyrer i vårt kvalitetssystem EQS.  
 
Kvinne-barnedivisjonen: 
Aldersgrense for pasienter til Barneklinikken og Habiliteringstjenesten for barn ble endret fra 16 
til 18 år i 2015. I tillegg flyttet Habiliteringstjenesten fra sine lokaler på Østerlide til nye (leide) og 
gode lokaler i Langflåtveien. Begge avdelinger skiftet navn til Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 
og HABU Stavanger (Habiliteringstjenesten for barn og unge). Aldersendringen har medført en 
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markant økning i antall pasienter med psykosomatiske/diffuse problemstillinger. I tillegg har 
HABU generelt registrert en relativt stor økning i antall pasienter med ME-problematikk. 
 
Gjennom 2015 er det etablert et tettere samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUPA), BUK og HABU. Samarbeidet har som formål å styrke pasientrettet arbeid og dermed 
økt kapasitet og kvalitet i utredning og behandling.  Praktisk har dette skjedd gjennom faste 
møter for ledernivå 2 og 3 samt mer omfattende og mer målrettet klinisk samarbeid. 
 
Det kan også nevnes at man i 2015 tok del i et stort internasjonalt forskningsprosjekt om «skin to 
skin»-oppfølging av ekstremt premature. Dette vil videreføres i flere år. Nyfødtintensiv og BUPA 
er sykehusets aktører i dette (eneste i Norge).  
 
I 2016 starter man også opp Psykosomatisk poliklinikk hvor målgruppen vil være ungdom med 
psykosomatiske problemstillinger. Det vil legges opp til effektiv utredning/behandlingsoppstart 
hvor fagmiljøet fra BUK og BUPA samt andre aktuelle ved behov inngår. 
Kommunehelsetjenesten vil også involveres i oppfølgingen av den enkelte pasient.   
 
Kvinneklinikken (KK) fikk i 2015 etablert et ekstra vaktlag for leger. Som Norges 3. største 
fødeavdeling (4 730 fødsler i 2015) har driftsituasjonen tidligere vært preget av relativt mange 
samtidighetskonflikter i vaktsituasjonen. Det nye vaktlaget har resultert i en betydelig forbedret 
situasjon og vaktordningen er nå mer lik tilsvarende fødeinstitusjoner i Norge selv om man 
likevel samlet sett registrerer større andel lege- og jordmorstillinger ved disse. Rekruttering til 
jordmorstillinger er fortsatt krevende ved SUS selv om situasjonen har bedret seg noe det siste 
året.  KK sin store utfordring framover vil være å få tilstrekkelig tempo i utdanningen av nye 
overleger. Sideutdanning innen andre fagområder (kirurgi) er i dag en flaskehals og bidrar til 
utsatt sluttføring av LIS-utdanningen. Det legges til grunn at denne utfordringen blir løst i 2016. 
KK har hatt et godt kvalitetsarbeid gjennom mange år. Avdelingen har på en utmerket måte klart 
å få til et fungerende tverrfaglig samarbeid om utvikling av «beste praksis». Avdelingens 
kvalitetsråd bidrar til god evaluering av praksis og effektiv beslutning om endret praksis (inkl. 
oppdatering av nye rutiner) når dette er påkrevet. Man opplever en grunnleggende lojalitet til å 
følge opp endringer når det er påkrevet. Dette systematiske arbeidet bidrar til at tjenesten skårer 
svært godt på nasjonale og internasjonale kvalitetsparametere.  
Samlet sett har divisjonen kort ventetid til tjenester. Gjennomsnittlig ventetid for ventende var i 
2015 på ca. 41 dager.   
 
Medisinsk divisjon: 
En av divisjonens største utfordringer, korridorpasienter, har blitt redusert med 60-70% 
gjennom2015. Det har vært en stor og omfattende innstas på flere plan, med fremskutt 
legetjeneste, bedre klinisk lederfokus og beredskap ved høyt belegg som hovedområder. Oppstart 
med beslutningsmøter/tavlemøter har også fremmet bedre pasientforløp i sengepostene gjennom 
godt teamarbeid, og liggetidene har gått noe ned. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2016 og 
målet er fravær av korridorpasienter. Arbeidets hovedfokus er bedre og mer effektive 
pasientforløp, noe som er bedre for både pasient, ansatte og korridoren. Vi har forbedret 
forløpene både i medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling, avdeling for blod og kreftsykdommer 
og i rehabiliteringsavdelingen – og jobber videre med det.  
 
I 2016 skal vi komme helt i mål med korridorpasientene, unngå fristbrudd og fokusere mye på 
riktig medisinsk koding. Vridning mot betydelig flere polikliniske pasienter (+13%) og høyere 
dagaktivitet (+18%)Arealsituasjonen er  imidlertid en betydelig utfordring og mere effektive 
pasientforløp er også viktig i forhold til det – særlig vil bedre poliklinikk- og dagbehandlingsareal 
være en nøkkel for å hindre overbelegg i sengepostene. Divisjonen øker aktiviteten hvert eneste 
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år, vekst er også planlagt i 2016, først og fremst innenfor poliklinikkene og dagbehandlingen. 
Dyre kreftmedisiner er en økende utfordring for framtiden, dette området er styrket i budsjett 
2016. 
 
Divisjon for medisinsk service: 
Akuttmottaket har fokus på at pasienten skal blir tatt godt i mot av personell med rett 
kompetanse til rett tid. Suksessfaktoren har vært "det gode samarbeid" på tvers av divisjonene. 
Det er utviklet en "app", Smart Crowding, som til enhver tid viser aktiviteten i akuttmottaket. 
Den viser også anbefalte tiltak for å forbedre pasientflyten. 
Legebemanningen i akuttmottak er styrket de siste årene. Vaktsykepleiere og vaktleger har 
gjennomgått kurs i "klinisk ledelse" noe som også har ført til bedre pasientflyt. 
De fleste pasienter blir nå vurdert ved ankomst av lege/sykepleierteam og pasienten får en 
tidligere oppstart av undersøkelser og behandling.  
Pasienter som ikke har behov for innleggelse i sykehus, men trenger videre oppfølging får time på 
aktuell poliklinikk. De som ikke trenger å ligge i seng, får tilbud om å sitte i "stolkroken" som er 
bemannet med 1 sykepleier. Tiltakene har ført til at over 20 % av pasienter som kommer til 
akuttmottaket blir ferdigbehandlet samme dag og hjemsendt, da evt. med en poliklinisk time i 
hånden.  
 
I tillegg har vi hatt fokus på å forbedre pasientflyten for de eldre som kommer inn med mistanke 
om lårhalsbrudd. Når ambulansen henter pasienten og observerer at det er en kandidat for mulig 
hoftebrudd, meldes dette inn til akuttmottaket. Sekretær bestiller røntgen og 
ambulansepersonellet bringer pasienten direkte til røntgen. Prosedyren har ført til at pasienten 
blir undersøkt og tatt i mot av lege og sykepleier 15-30 minutter etter ankomst SUS og klargjort 
for operasjon med en gang. I tillegg får pasienten smertebehandling foretatt av anestesilege i 
akuttmottak. Pasienten unngår da sterke smertestillende medikamenter i etterkant. Tidligere fikk 
disse pasientene mye sterke smertestillende midler i akuttmottak mens de ventet på å bli 
undersøkt av lege. Resultatet av de nye rutinene har ført til at pasientene er mye bedre etter 
operasjon. 
 
De siste årene har Avdeling for radiologi hatt en bevisst oppbygging av ressurser. Det har vært 
fokus på å redusere ventetid og da spesielt på MR og CT for inneliggende pasienter. 
I 2015 har vi bl.a. installert Rogalands første 3 Tesla MR maskin.  
 
For å lykkes her, har det blitt gjort en poliklinisering av flere pasientgrupper. Hvis pasienten ikke 
har behov for å ligge inne på sykehus, tilstrebes det at pasienten får rask poliklinisk time til 
radiologisk undersøkelse. Vi har f.eks. samarbeidsavtaler med døgn til dag poliklinikk, faste timer 
til kreftforløpspakker, og prioritert undersøkelse av pasienter ved Diagnostisk senter. 
Målet er å undersøke alle inneliggende pasienter i løpet av ett døgn.  
 
I 2015 hadde vi ventetid på gjennomsnittlig 2,2 døgn for inneliggende pasienter. 
I januar 2016 er gjennomsnittlig ventetid på inneliggende pasienter på 1,3 døgn. 
Total vekst i antall undersøkelser fra 2014 til 2015 var 4, 88 %. 
Antall polikliniske undersøkelser i fra 2014- 2015 økte med 7,99 %. 
Antall undersøkelser på inneliggende pasienter ble redusert i samme periode med – 0,96 %. 
 
Avdeling for Radiologi vil tilstrebe å komme ned på målet om undersøkelse av inneliggende 
pasienter i løpet av ett døgn innen 2016.  
 
Psykiatrisk divisjon: 
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Psykiatrisk divisjon fortsetter prosjektorganiseringen fram til 1. juni 2016. Arbeidsgrupper innen 
ulike tiltaksområder er i fullt arbeid med å utrede og risikovurdere mulige endringer for 
forbedring av pasientbehandling og organisering av våre tjenester.  
Det vil til sammen være 8 partssammensatte arbeidsgrupper for ulike tiltaksområder. 
Hovedretningen på dreiningen av divisjonen er å gå fra døgn- til mer dagbehandling. Grupper for 
ulike tiltaksområder skal levere sine utredninger innen 15. april. De ulike forslag blir hensyntatt i 
en egen utredning om divisjonen skal forbli som en divisjon eller skal deles inn i 2-3 ulike 
klinikker.  
 
Parallelt med et så omfattende prosjekt, pågår den daglige drift. Man merker nå positiv virkning 
av et systematisk faglig forbedringsarbeid for å få sengebelegget lavere, få overført 
utskrivningsklare pasienter til kommuner og sikre bedre oppfølging av pasienter med 
sammensatte behov og kompliserte tilstander. Bedre oppfølging av rus- og psykiatri- (ROP) 
pasienter sammen med kommuner gjennom effekt av ettervernspoliklinikker og etablering av 
FACT-team bidrar til dette. (FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan 
oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling).  
  
Arbeid med å utarbeide pakkeforløp for pasienter med psykoselidelser er i gang. Når dette er 
ferdig starter arbeid med å utvikle forslag til pakkeforløp for pasienter med ustabile 
personlighetsforstyrrelser. 2 representanter fra divisjonen vil delta i en nasjonal arbeidsgruppe for 
å utarbeide nasjonale pakkeforløp for pasienter i rus og psykisk helsevern.  
 
Avdeling for unge voksne har i lag med kommuner jobbet systematisk med å godkjent to 
standardiserte behandlingsforløp som vil gjelder mellom spesialisthelsetjenesten og alle 
kommuner i foretaket. Det gjelder behandlingsforløp for pasienter i Legemiddelassistert 
behandling og gravide rusbrukere. Vi forventer bedring av behandlingsresultater som følge av 
enighet om hva som er god behandling og hvordan kommuner og spesialisthelsetjeneste skal 
samarbeide om disse målgruppene. Avdelingen har avsluttet sitt engasjement for å få etablert et 
Housing First tilbud på Sandnes for pasienter med alvorlig ruslidelser, alvorlig psykiske lidelser og 
lavt funksjonsnivå. Vi er midt i prosjektperiode for å få etablert tilsvarende tilbud for samme 
målgruppe i Stavanger kommune. Å sikre bolig til de dårligst fungerende og bostedsløse 
pasientene er en forutsetning for at behandlingsinnsatser skal kunne gi effekt. Avdelingen bidrar 
aktivt i sluttføringen av en metodebok om etablering av Housing first tilbud i landet. Boken vil bli 
utgitt av Husbanken i samarbeid med Helse Vest. Etableringen av DROP–out teamet der 
personer med brukerkompetanse driver aktivt oppsøkende arbeid overfor pasienter som står i 
fare for å falle ut av behandlingen har gitt positive virkninger. Flere pasienter fullfører sine 
behandlingsforløp. Avdelingen holder nå på med å oppsummere disse erfaringene. Sammen med 
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er det utarbeidet huskeliste for ansatte i spesialisthelsetjeneste 
og kommuner om hvilke forhold som fremmer fullføring av behandlingsforløp.  
 
Antall henvisninger til våre poliklinikker har økt gjennom året, men avdelingen har likevel greid å 
tilby lett tilgjengelige tjenester og oppretthold et desentralisert poliklinisk og ambulant tilbud i 
ulike kommuner. Kapasiteten på enkelte poliklinikker er under press. Ansatte opplever at 
arbeidsoppgaver og kapasitet ikke alltid samsvarer. Dette må følges opp videre. Avdelingen 
opprettholder samarbeidsprosjekter med ulike kommuner og har fokus på kvalitetsforbedringer 
og tjenesteutvikling.  
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er i en omstillingsfase, der en overfører 17 
stillinger til poliklinikkene, fra Familieenheten, Ambulant enhet og Autismeenheten. Bakgrunnen 
for omstillingen er å styrke det polikliniske tilbudet, og i større grad ta i mot økningen av 
henvisninger til BUP. Omstillingen innebærer også at en får et tettere samarbeid mellom de 
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gjenværende stillingene i Autismeteamet og sped- og småbarnsenheten, og en styrker det Akutt 
ambulante ungdomsteamet.  
 
Dette vil innebære at en får et bedre tilbud til ungdom med selvskadingsatferd og suicidal atferd, 
en styrker familieterapi tilbudet i poliklinikkene og en styrker tilbudet til barn i alderen fra 0 – 3 år 
med utviklingsforstyrrelser. De som får et redusert tilbud etter omstillingen vil være barn og unge 
som har vegringsproblematikk og veiledning inn mot skolen.  
 
BUPA har de siste årene satset på å lage god informasjon til våre brukere, og der informasjonen 
skal være lese vennlig til smart telefoner. Dette er informasjon om psykiske lidelser, 
mestringsstrategier, og informasjon til pårørende.  
 
BUPA har ønsket å satse på et nærmere samarbeid med barneavdelingen, og spesielt på tilbudet 
til barn og unge som har psykosomatiske tilstandsbilder. Det er også godt samarbeid med nyfødt 
avdelingen, for barn med lav fødselsvekt, og barn som har vansker med spising i første leveår.  
 


