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Matrise for halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2016. 
Rapport sendast til postmottak i Helse Vest RHF (helse@helse-vest.no) innan 15. juni 2016 
 

Referanse  Sak Mål 2016 Kommentar 

3.1 Redusere 
unødvendig 
venting og 
variasjon i 
kapasitets-
utnyttinga 

Gjennomsnittleg ventetid skal vere under 65 dagar. Krav 
til ventetider for behandla pasientar skal i 2016 vere: 
• BUP: under 40 dagar 
• TSB: under 40 dagar 
• VOP: under 45 dagar 
• Somatikk: under 65 dagar 
Kravet gjeld gjennomsnittstal for kvar kalendermånad. 

Ved utgangen av mai 2016 var gjennomsnittlig ventetid i Helse Stavanger 
følgende for behandlede pasienter: 
 
Helse Stavanger samlet: 71 dager – dvs. at målet på 65 dager er ikke 
oppnådd. 
Innen funksjonsområdene var ventetidene følgende. 

• Somatikk 73 dager – dvs. målet er ikke oppnådd. 
• VOP 49 dager – dvs. nær måloppnåelse. 
• BUP 59 dager – dvs. målet er ikke oppnådd. 
• TSB 23 dager – dvs. målet er nådd. 

 
Innen de ulike fagområdene er det iverksatt en rekke tiltak for å oppnå 
ventetidsmålet. De viktigste tiltak omfatter: 

• Ekstraordinær poliklinisk aktivitet. 
• Økt dagbehandling i Hillevåg (bl.a. bihulekirurgi innen ØNH). 
• Nevrofysiologi utvider kapasiteten med lege og tekniker høsten 

2016. 
• Kjøp av tjenester hos private aktører som har avtale med Helse 

Vest. 
• Henvisning til andre sykehus som har kapasitet. 
• Forbedring av pasientforløpene – bl.a. ved overgang fra døgn- til 

dagbehandling og poliklinisk behandling. 
• Mer effektiv ressursutnyttelse gjennom «Alle møter»- prosjektet. 

 
  Ingen fristbrot 

 
Det var pr. mai 2016 54 fristbrudd – hvorav 40 ved Kvinne-
barnedivisjonen. 

mailto:helse@helse-vest.no
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Kvinne-barnedivisjonen, som de siste måneder hatt flere ledige 
legestillinger, har igangsatt ekstraordinær poliklinisk aktivitet for på kort 
sikt å unngå fristbrudd. Leger ansettes i ledige stillinger. 
Innen psykisk helsevern er det ganske god kontroll på fristbrudd, men 
situasjonen er sårbar p.g.a. økt antall henvisninger. Som et forebyggende 
tiltak er det her satt i gang ekstraordinær poliklinisk aktivitet. 
 
Forøvrig vises det til de tiltak som er nevnt i foregående punkt. 
 

  Prosentdelen av kreftpasientar som blir registrerte i eit 
definert pakkeforløp skal vere minst 70 prosent. 

T.o.m. april 2016 er 303 pasienter registrert i pakkeforløp. Totalt antall 
nye krefttilfeller i samme periode anslås til vel 400. 

  Prosentdelen av pakkeforløp som er gjennomførte 
innanfor definert standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent. 

Helse Stavanger har samlet sett oppnådd målet ved at 213 av 303 (dvs. 
70%) registrerte pakkeforløp i 2016 (t.o.m. april) har startet behandling 
innen fristen. Innen enkelte fagområder ligger man tydelig over målet 
mens målet ikke er oppnådd innen andre fagområder (prostatakreft 49%, 
brystkreft 68%, lungekreft 71% og tykk- og endetarmskreft 93%). 
 

  Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnytting 
mellom helseføretaka samanlikna med 2015 målt ved 
utvalde indikatorar, jf. andre oppgåver. 

Helse Vest har i e-post 18.04.2016 opplyst at det ikke er nødvendig å 
rapportere på dette målet. 

  Redusere variasjon i gjennomsnittleg liggetid innanfor 
utvalde fagområde samanlikna med 2015, jf. andre 
oppgåver. 

Helse Vest har i e-post 18.04.2016 opplyst at det ikke er nødvendig å 
rapportere på dette målet. 

  Redusere variasjon i prosentdelen av dagbehandling 
innanfor utvalde fagområde samanlikna med 2015, jf. 
andre oppgåver. 

Helse Vest har i e-post 18.04.2016 opplyst at det ikke er nødvendig å 
rapportere på dette målet. 

Andre 
oppgåver i 
2016 

 Ha gode rutinar for vidare tilvising av pasientar til private 
leverandørar og avtalespesialistar, slik at desse blir nytta 
godt ut frå avtalt kapasitet og for å redusere ventetidene. 
Dette inneber mellom anna at helseføretaka går 
regelmessig og systematisk igjennom ventelistene med 

Helse Stavanger har regelmessig overvåking av ventlistene og har gode 
rutiner for å henvise til andre sykehus og private leverandører når man 
ser at ventetider og frister ikke kan overholdes. Innen enkelte fagområder 
finnes ikke alternativer – bl.a. innen rehabilitering. Innenfor VOP, BUP og 
TSB brukes avtalespesialistene i saker der det er mulig. Utfordringene er 
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tanke på kven som skal tilvisast vidare. at avtalespesialistene kan avvise saker pga. kapasitet eller at de vurderer 
sakene som for utfordrende til å kunne tas i mot i egen praksis. 
 

3.2  Prioritere 
psykisk 
helsevern og 
tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

Det skal vere høgare vekst innanfor psykisk helsevern og 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå. Distriktspsykiatriske senter og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriterast. Veksten skal 
målast i gjennomsnittleg ventetid, kostnader (kostnader 
til avskrivingar, legemidlar og pensjon skal synleggjerast, 
men haldast utanfor), årsverk (helseføretak og "private 
institusjonar med oppdragsdokument") og aktivitet 
(polikliniske konsultasjonar). 

Ventetidsmålet er, som omtalt ovenfor, oppnådd innen TSB og nær 
oppnådd innen VOP (redusert fra 70 til 49 dager sammenlignet med pr. 1. 
tertial 2015), mens BUP har hatt økende ventetid (men redusert fra 63 til 
59 dager sammenlignet med i 2015).  
 
Totalt for foretaket er det brukt 1,9 % mer brutto månedsverk i 1. kvartal i 
år mot 1. kvartal i fjor. Veksten har vært høyest innenfor somatikk, som 
har hatt en vekst på 2,6 %. I psykisk helsevern har en derimot hatt en 
reduksjon på 0,8 %. 
Internt i Psykiatrisk divisjon har en i tråd med de politiske føringene hatt 
det en økning i bruttoårsverk i Distriktspsykiatriske sentra på 2,2 %, mens 
VOP, sykehus har hatt en reduksjon på -1.8 %. TSB har hatt en vekst i 
bruttoårsverk på 8,5 %. Veksten i BUPA har imidlertid vært negativ med 
en reduksjon i bruttoårsverk på -3,4 % som er uønsket og kan være 
rimelig å sette i sammenheng med økningen i ventetider som en ser for 
behandlede pasienter i BUPA. Psykiatrisk divisjon er i en prosess der en 
arbeider med å skulle gi flere tilbud poliklinisk eller i arenanær 
behandling. Forventningen er at den skisserte endringen vil føre til færre 
innleggelser, fordi flere pasienter får tilbud om et godt poliklinisk tilbud 
tidligere.  
 
I forhold til kostnader er mønsteret det samme med en prosentvis større 
vekst i somatikk enn i psykiatri (2 % versus -0,3 %).  
 
Internt i psykiatrisk divisjon er kostnadene redusert i VOP, sykehus, mens 
de er økt i VOP, Distrikspsykiatriske sentra og BUPA. Innen TSB er det en 
reduksjon. 
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Foretaket har i 2016 redusert budsjettet med 16 millioner for å betale for 
økt kjøp av flere behandlingstilbud hos private ideelle tilbydere i TSB. For 
Avdeling for unge voksne (AUV) har det betydd en reduksjon på 3 
millioner i årets budsjett. Fra 01.06. 2015 har man etablert en 
utdelingspoliklinikk for pasienter i LAR tilhørende Stavanger kommune. 
Utvidelsen kom parallelt med at foretaket fikk ansvar for å betale 
utdelingskostnadene for denne pasientgruppen. Det ble ikke tilført nye 
midler gjennom å få en slik ny oppgave. En slik kostnad og oppgave, 
sammen med nedtrekket fordi RHF-et kjøper flere plasser hos private 
ideelle er en stor utfordring. En økning innen TSB har således skjedd hos 
private ideelle innen TSB og ved omprioriteringer i foretak/ AUV. 
 
Aktivitetsutviklingen viser følgende: 
 
Poliklinisk aktivitet er 2,5% høyere i somatikken i 1. tertial 2016 
sammenlignet med 1. tertial 2015. 
Til sammenligning har BUP hatt en aktivitetsvekst i poliklinikkene på 0,6%, 
VOP med 10,6% og TSB med 7,2%.  
 
Når det gjelder sykehusopphold så har antallet i somatikken økt med 2,9% 
i 1. tertial mens antall dagopphold er redusert med -0,7%. Antall DRG-
poeng er hittil uendret. 
 
BUP har en økning i sykehusopphold på 21,6%, TSB en økning på 14,3% 
mens VOP har en reduksjon på 10%. 
 
Antall liggedøgn har økt i BUP og TSB med henholdsvis 18% og 6,7%, mens 
TSB har en svak reduksjon på -0,6%. 
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  Redusere talet på tvangsinnleggingar for vaksne (per 
1000 innbyggjarar i opptaksområdet) samanlikna med 
2015. 

Andelen tvangsinnleggelser er ifølge foretakets egne beregninger er 
redusert fra 22.9 % til 19.2 % målt i 1. kvartal i hhv 2015 og 2016. Det 
arbeides med å kvalitetssikre tallen opp mot de offisielle nasjonale tall. 
 

  Auke prosentdelen av årsverk i distriktspsykiatriske 
senter i forhold til sjukehus innan  psykisk helsevern for 
vaksne, samanlikna med 2015. 

VOP distriktspsykiatriske sentra har vokst med 2,2 % mens VOP, sykehus 
har hatt en reduksjon på -1,8 % sammenlignet med 1. tertial 2015. 

 Andre oppgåver 
i 2016 

Styrke desentralisert behandlingstilbod 
(ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinja) innanfor 
psykisk helsevern og rus 

BUP: Det er gjort en omorganisering i BUPA, der en har overført 17 
stillinger fra Fellesfaglig seksjon til poliklinikkene. Målsettingen har vært å 
styrke desentraliserte tilbud. Det er planlagt felles Akutt ambulante 
tjenester med Jæren DPS og BUP Bryne for pasientgruppen fra 13 år og 
oppover. Det arbeids aktivt i Fagråd for psykisk helse og ruslidelser 
Delavtale 2 a, for å styrke samhandlingen med kommunene. Det er også 
aktivt samarbeid mellom BUP og de kommunale barnevernstjenestene og 
BUFetat. De fleste poliklinikkene deltar på samhandlingsarenaer med 
kommunene.  
 
TSB: AUV har økt polikliniske og ambulante tilbud også overfor pasienter i 
LAR. Det er opprettet faste utedager i alle kommuner for å møte pasienter 
og samarbeidspartnere der de bor. Dette har styrket samhandlingen og 
tilbudet for pasientgruppen. Man fortsetter med desentraliserte 
polikliniske og ambulante tjenester for de andre pasientene.   
  
VOP: Sola og Sandnes DPS har startet opp arbeid med å etablere FACT-
/ACT-team i samarbeid med kommunen. Stavanger DPS har samarbeid 
med kommunen om utflytting av langtids innlagte pasienter til 
kommunale bofellesskap. Som ledd i «Fra døgn til dag» vil også AAT i 
området videreutvikles og styrkes i 2016 
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  Sikre vidare drift av OCD-teama1, mellom anna nødvendig 
implementering og opplæring 

OCD-teamet i BUPA har fått opplæring i HRT-(habit revearsel training) 
behandling for tics, og har et ansvar for opplæring av OCD-teamet i 
psykisk helsevern. OCD temaet i BUPA er lagt i ny organisering under BUP 
Hinna. 
 

  Etablere fleire tilbod innanfor psykisk helsevern i norske 
fengsel 

Seksjon sikkerhet i Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne (SV) 
yter spesialisthelsetjenester til innsatte ved Stavanger og Åna fengsel. 
Tilbudet reguleres iht. inngåtte samarbeidsavtaler mellom fengslene, 
berørte kommuner og SV. I tillegg driver seksjon sikkerhet endringsarbeid 
overfor sedelighetsdømte i samarbeid med Åna fengsel. Tilbudet til 
sedelighetsdømte ble etablert i 2013 etter pålegg fra Helse Vest RHF. 
AUV driver fortsatt Rusmestringsenheten sammen med Stavanger fengsel. 
Man har i tillegg etablert et eget behandlingstilbud for kvinnelige ansatte. 
Man fikk nylig avslag på en søknad til Helsedirektoratet om støtte til å 
utvide dette tilbudet, som blir evaluert som meget nyttig for pasientene. 
 

3.3  Betre kvalitet 
og pasient-
tryggleik 

Prosentdel av sjukehusinfeksjonar skal vere mindre enn 
4,7 prosent ved prevalensundersøkingar. 

Ved siste prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner 11.05.2016 var 
prosentandelen 4,9 %. Prevalensundersøkelse gjennomføres 4 ganger i 
året. Andelen pasienter med sykehusinfeksjoner har i de siste årene 
varieret mellom 4,6 % til 6,1 %. Det arbeides for å redusere variasjonen og 
begrense infeksjonsforekomsten for å nå målet. Oppmerksomheten rettes 
mot de enkelte infeksjonstypene for å avdekke områder hvor det er 
forbedringspotensialer. 
 

  Ikkje korridorpasientar. Somatikken: 
Antall korridorpasientdøgn er vesentlig redusert fra begynnelsen av 2015 
til første tertial 2016.  En rekke tiltak – initiert bl.a. gjennom et eget 
korridorpasientprosjekt har bidratt til at spesialisthelsetjenesten blir mer 
effektivt brukt, kliniske beslutningsprosesser i avdelingene bedre ivaretatt 

                                                 
1 Obsessive Compulsive Disorder 
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og ressurser effektivt omorganisert. Likevel er antallet 
korridorpasientdøgn fremdeles for høyt i foretaket.  Med opp mot 300 
korridorpasientdøgn i måneden er det nødvendig fremdeles å ha et høyt 
fokus på effektiv gjennomføring av eksisterende tiltak og iverksette 
ytterligere tiltak.  I korridorpasientprosjektet og i risikovurderingen av 
overordnet mål om at det ikke skal være korridorpasienter i Helse 
Stavanger er det foreslått tiltak for å utvide implementeringen av tiltak 
som har redusert korridorbelegget samt foreslått nye forbedringstiltak.  
 
Psykiatrisk divisjon: 
Siden høsten 2015 har det kun vært noen få enkeltstående dager det har 
vært rapportert om korridorpasienter i sykehuspostene. Sykehuspostene 
er bemannet for en beleggsprosent på 85%, og dette er en målsetning 
som en vil jobbe for å nå i løpet av 2016. 
 

 Andre oppgåver 
i 2016 

Sikre likeverdige og forsvarlege helsetenester til 
asylsøkjarar, flyktningar og innvandrarar. Dette krev 
mellom anna god tverrkulturell kompetanse. I samband 
med dette skal helseføretaka: 
  o Bidra med nødvendige spesialisthelsetenester og 
rettleie kommunane, slik at dei kan greie ansvaret sitt for 
helsetilbod til asylsøkjarar og flyktningar.  

Det er etablert et Transkulturelt senter i Psykiatrisk divisjon med fire 
fagstillinger og en merkantil stilling. Disse er aktivt oppsøkende til 
kommunens tilbud og til de generelle tilbudene i sykehuset, slik at disse 
pasientene skal få et likeverdig tilbud. 
 
I de somatiske klinikker/avdelinger har det dels ikke vært stor pågang av 
asylsøkere, flyktninger og innvandrere. De som har kommet er blitt 
håndtert på linje med andre pasienter – normalt ved hjelp av 
tolketjeneste. 
 
Foretaket har etablert en egen intern beredskapsgruppe i tilknytning til 
flyktningsituasjonen. Ledende tuberkulosekoordinator bidrar i denne 
gruppen – og har god oversikt over hva kommunene har behov for innen 
sitt fagfelt. 
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  Spreie alle innsatsområde i det nasjonale 
pasienttryggleiksprogrammet til alle relevante 
einingar/avdelingar. Sjå vedlegg 3, tabell 2. Dette 
inkluderer å implementere og følgje opp alle tiltak og 
målingar i det regionale pasienttryggleiksprogrammet. 
Resultat etter GTT-undersøkinga skal registrerast 
kontinuerleg i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet 
sitt Extranett. 

Implementeringen av tiltakspakkene i de ulike innsatsområdene i det 
nasjonale og regionale pasientsikkerhetsprogrammet, er i vesentlig grad 
implementert. Det jobbes med å ferdigstille kvalitetsindikatorer for 
samtlige innsatsområder, for å kunne synliggjøre resultat av tiltak og 
definere forbedringsområder. 
Antall skader målt ved systematisk journalgjennomgang (GTT) følges og 
registreres kontinuerlig. 
 

  Sikre at det er tilsett sosialpediatrar i alle 
barneavdelingar. Overgrepsutsette barn som blir 
avhøyrde ved Statens barnehus skal få tilbod om 
medisinsk undersøking.  

Barne- og ungdomsklinikken i Helse Stavanger har ansatt 5 pediatere med 
sosialpediatri som fagområde. Det er etablert samarbeid med Statens 
Barnehus i Stavanger som går ut på at sosialpediater undersøker 
barn/ungdom etter oppdrag på Barnehuset. Det er avsatt to dager i uken 
til dette. Pediatere blir også tilkalt til  ekstraoppdrag utenom dette. 
 

  Ha ansvar frå 1. januar 2016 for tilbod til vaksne og barn 
som har vore utsette for seksuelle overgrep. Dette 
inneber mellom anna å ha inngått avtalar med 
vidareførte robuste kommunale overgrepsmottak. 

Barne- og ungdomsklinikken tar imot barn/ungdom opp til 14 år. Barn/ 
ungdom som er 14 år eller eldre undersøkes ved voldtektsmottaket i 
Stavanger. 

  Bidra til forbetring og vidareutvikling av den nasjonale 
naudmeldetenesta gjennom tverretatlege program for 
forbetring av naudmeldetenesta. 

AMK Stavanger har sammen med RAKOS hatt fokus på kulepunktene i 
styringsdokumentet om å sikre sammenhengende håndtering av 
nødmeldinger, like arbeidsmetoder, prosedyrer og bidra til at ansvars- og 
oppgavefordelinga mellom involvert personell og samarbeidsparter er 
avklart.  
Dette utviklingsarbeidet har i 2016 bl. a vært organisert i form av 2 
regionale arbeidsmøter med de andre AMK-sentralene i Helse Vest, 1 
samarbeidsmøte med AMK-Haugesund som reserve-AMK. I tillegg har R-
AMK Stavanger hatt et lokalt ansvar for organisering og programinnhold i 
en 2-dagers nasjonal konferanse for alle landets AMK-sentraler som ble 
avholdt på Sola i mars, der samordning og enhetlig utvikling sto i fokus. 
Konferansen hadde internasjonale kapasiteter som foredragsholdere, 
samt deltakelse fra HOD og Helsedirektoratet.  
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  Helde seg oppdaterte om, og sette i verk, avgjerder som 
er tekne i «System for innføring av nye metodar».  

Helse Stavanger holder seg oppdatert om, og iverksatt beslutninger, som 
er tatt i «System for innføring av nye metoder». Dette gjelder bl.a. nye 
medikamenter.  
 

 Personell, 
utdanning og 
kompetanse 

Helseføretaka skal bidra til vidareutvikling og bruk av 
nasjonal bemanningsmodell som eit verktøy for strategisk 
planlegging av personell- og kompetansebehov i regionen 
og nasjonalt. 

Helse Stavanger bidrar i dette arbeidet, og er i ferd med å prøve ut 
bemanningsmodellen i forbindelse med sykehusutbyggingsprosjektet. 

  Helseføretaka skal synleggjere utdanningsaktivitet i 
sjukehusa, og gi RHF-et årleg innspel på dimensjonering 
av utdanningskapasitet, aktivitet og behov innanfor 
området. 

Foretaket utarbeider årlig rapport som synliggjør utdannings-aktivitet og – 
kapasitet. 

  Helseføretaka skal sørgje for at kompetansetiltak 
(spesialist-, vidare- og etterutdanning) blir realisert 
gjennom mellom anna å gjere relevante kurs  tilgjengeleg 
i læringsportalen. 

Læringsportalen benyttes som påmeldingsverktøy for alle interne kurs i 
foretaket. 

  Helseføretaket skal delta i tverregional ordning for å sikre 
nasjonal, samordna spesialistutdanning, og planlegge for 
å sette i verk læringsaktivitetar av del 1 av 
spesialistutdanninga etter ny ordning, for oppstart i 2017. 

Helse Stavanger deltar med representanter i en rekke grupper 
i arbeidet med tverregional og nasjonal samordnet spesialistutdanning. 
Foretaket bidrar videre med høringer i arbeidet.  
 
Spesielt om situasjonen innen psykisk helsevern og TSB: 
BUP: For LIS som skal utdanne seg innenfor psykisk helsevern barn og 
unge er det planlagt samarbeid med VOP og Barneavdelingen.  
TSB: Å få godkjenning som ny utdanningsinstitusjon for rusmedisin krever 
at det er 100 prosents stilling for spesialister i aktuelle enheter. AUV har 
dessverre ikke det ennå. Omprioriteringer av andre stillinger må til for å få 
dette på plass.  
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VOP: Det er forholdsvis god rekruttering av LIS, men det er en stor 
utfordring at det er relativt få overleger. 
For hele psykiatrisk divisjon er det en erkjennelse at en må utdanne egne 
overleger, da disse er vanskelig å rekruttere eksternt.  
 

Styret i 
Helse Vest 
(sak 
109/15) 

 • Styret i Helse Vest ønskjer å få ein fagspesifikk 
oversikt over talet på eigne lærlingar per 
helseføretak i Helse Vest 
 

 
 

• Styret ønskjer også ein fagspesifikk oversikt over 
talet på tilsette fagarbeidarar per helseføretak i 
Helse Vest 

Helse Stavanger har pr. i dag ansatt: 
• 57 helsefagarbeiderlærlinger. 
• 14 ambulanselærlinger 
• 3 vekter lærlinger 
• 2 portørfag lærlinger 

 
Fagspesifikk oversikt over antall ansatte fagarbeidere kan ikke tas ut via 
HR-kuben. Det arbeides nå med å undersøke om oversikten kan skaffes til 
veie via lønnssystemet. Dette vil bli avklart til styremøte. 

 Forsking og 
innovasjon 

Helseføretaka skal vurdere og implementere relevante 
tiltak i HelseOmsorg21-strategien. Det bør takast omsyn 
til sentrale målsetjingar for helseforskinga. 

Helse Stavanger har arbeidet med 3 aspekter av HelseOmsorg21 
strategien. 

- Man har i forbindelse med nytt sykehusbygg egne utredninger 
også sammen med Innovasjon Norge, Utredningene adresserer 
hvilke næringsområder en skal satse på i forbindelse med nytt 
sykehusbygg slik at en i samarbeid med sykehuset kan få etablert 
nye næringer.  

- Det er etablert eget samarbeidsorgan med brukerne i forhold til 
forskning som gjør at alle prosjekter er åpne for brukerne som 
aktivt kan delta i de prosjekter en ønsker. 

- Helseforetaket har alltid hatt stor andel av internasjonale 
medforfattere. I rammeprogram 7 i EU hadde man over 12 
millioner i tilskudd fra EU. I Horizon 2020 har man i alt fremmet 8 
søknader og vil i samarbeid med Stavangerregionens 
europakontor utvide aktiviteten. 
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  Til Helse Stavanger og Helse Bergen 
Styrke infrastruktur for utprøving av nye innovasjonar ved 
universitetssjukehusa gjennom etablering av eit 
testmiljø/lab der det er mogeleg å kombinere IT, 
medisinsk utstyr, kompetanse og utnytting av 
eksisterande infrastrukturar som biobankar og registre, 
med formål om å betre diagnostikk og behandling. I årleg 
melding skal det rapporterast på:  
o Tal på etablerte testmiljø 
o Aktiviteten i testmiljøet/miljøa 

Helse Stavanger har et nært TTO-samarbeid med Valide som etter 
reorganisering er blitt ytterligere styrket. Det vil i løpet av 2016 bli 
etablert en intern forskningspost. Etableringen er organisert som et 
prosjekt og kravene i styringsdokumentet er tatt med i det 
utredningsarbeidet som gjennomføres før forskningsposten opprettes. 
Testmiljø vil ha fokus i dette arbeidet. Store deler av aktiviteten i 
Stavanger Helseforskning vil også bli overført til den nye 
forskningsposten. Ved etablering av en sentral enhet kan få utnytte 
stordriftsfordeler i forbindelse med uttesting, forskning og innovasjon i 
universitetssykehuset.  

 
 

4.1 Bemanning Helseføretaka skal vidareføre arbeidet for å betre 
pasienttryggleiken og sjå dette i samanheng med arbeid 
med helse-, miljø- og tryggleik. 

Foretaket har nå etablert faste samarbeidsmøter mellom HMS-enhet og 
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Målet er et tettere samarbeid 
rundt tema som inneholder både et HMS og kvalitetsperspektiv. 
I tillegg samarbeides det i enkeltsaker hvor det er hensiktsmessig, slik som 
ved utarbeidelse av revisjonsplan, prosedyrer for risikostyring og 
håndtering av uønskede hendelser. 
 

  Helseføretaka skal fortsatt ha merksemd på bruk av faste 
stillingar, heiltid og vikarar, og at bemanninga må bli 
tilpassa aktiviteten og pasientens behov. 

Helse Stavanger har kontinuerlig fokus på bruk av faste stillinger, heltid og 
vikarer. Foretaket jobber aktivt med innføring av avansert 
oppgaveplanlegging i alle behandlerenheter og det er fokus på gode 
løsninger for å kunne planlegge bemanning best mulig i fht. aktivitet og 
behov. Store deler av somatikken er nå i drift med løsningen og 
psykiatrien har begynt implementeringen. 
 

  Helseføretaka skal bidra til å rekruttere og utvikle 
kvinnelege leiarar, spesielt på toppleiarnivå. 

På toppledernivå i foretaket er det flere kvinnelige ledere. Helse 
Stavanger gjennomfører også ledermobiliseringsprogram der det er flere 
kvinnelige deltakere. 
 

4.2 Informasjons- Helseføretaka skal bidra gjennom regional Felles EPJ og  Helse Stavanger bidrar i arbeidet med å revidere regionens styringssystem 
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teknologi og 
digitale 
tenester (e-
helse) 

regionalt utval for informasjonssikkerhet til å  etablere og 
revidere regionale og lokale rutinar som sikrar oppfølging 
og lukking av avvika som er påpeka i Riksrevisjonen sin 
rapport om helseføretaka si handtering av 
informasjonstryggleik. 

for IKT-sikkerhet (forventet sluttført før sommerferien 2016).   
 
Gjennom regionalt sikkerhetsutvalg bidrarforetaket med innspel til felles 
journalløsninger, samt risikovurderinger av slike der det er aktuelt.  
 
Helse Stavanger bidrar gjennom EPJ fagforum i å revidere regionale og 
lokale rutiner for å lukke avvikene som er påpekt av Riksrevisjonen. 
 

  Helseføretaka skal bidra til å etablere og revidere 
regionale og lokale rutinar som sikrar at alvorlege 
hendingar i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
informert om til alle helseføretak og leverandørar. 

Ref. svar på foregående mål. 
Arbeidet ellers er fokusert på følgende: 

• Utarbeide og implementere avtaler med leverandørene om 
tilgang/ikke tilgang til informasjon i medisinsk utstyr. 

• Utarbeide felles rutiner for regulering av leverandørers tilgang til 
medisinsk Utstyr.   

• Sikring av «tilgang på tvers» i Synergi, regionens 
avviksmeldingssystem, for å gjøre det enklere å følge opp avvik og 
alvorlige hendelser. 

Helse Stavanger har bidratt i arbeidet med å lage regional rutine for 
varsling til andre HF og HVIKT dersom det skulle oppstå alvorlige 
hendelser innenfor EPJ. 
 

  Helseføretaka skal i samarbeid vurdere organiseringa av 
einingar for medisinsk-teknisk utstyr, og  einingar 
innanfor IKT for å sikre ei samla tilnærming og 
kompetanse på informasjon og personvern i sjukehusa 
sine system. 

Dette arbeid er ikke startet. 

  Helseføretaka skal samarbeide med Direktoratet for e-
helse om felles IKT-tiltak. 

Arbeidet her er primært konsentrert gjennom programmet ‘Alle Møter’. 

  Helseføretaka skal bidra i arbeidet med utvikling av 
Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Dette arbeid er ikke startet. 
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4.3 Beredskap Helseføretaka skal vidareføre arbeidet med å 
gjennomføre risikoanalysar og sikre god beredskap for 
kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at 
planane og systema er koordinerte mellom dei som er 
omfatta av planane, og gjennomføre øvingar regelmessig. 

Helse Stavanger har utarbeidet nye risikoanalyser for vann, strøm og IKT. 
Disse skal nå sendes på høring til Beredskapsutvalget og foretakets 
ledergruppe før godkjenning. Planene er koordinert i forhold til de som 
blir berørt av planene – herunder eksterne leverandører av vann, strøm 
og IKT. 
 

  Til Helse Stavanger og Helse Bergen: 
• bidra i redningsleiinga i lokale redningssentralar. 

I Helse Stavanger er det utpekt og godkjent personer til å delta i lokal 
redningssentral (LSR). 
 

4.4 Etablering av 
ungdomsråd 

Helseføretaka skal sikre at det i felles retningsliner for 
brukarmedverking for regionale helseføretak og 
helseføretak blir tatt inn at alle helseføretak skal etablere 
ungdomsråd. 

Helse Stavanger etablerte ungdomsråd i juni 2015. Vedrørende endring av 
retningslinjer for brukermedvirkning for å ivareta etablering av 
ungdomsråd har foretaket tatt kontakt med Helse Vest for avklaring av 
formulering og plassering i dokumentet. 
 

6.2 Investeringar og 
lån 

Helseføretaka skal kartlegge tilstandsgraden for 
sjukehusbygg i 2016, og kartlegginga vert oppdatert kvart 
fjerde år 

Kartlegging av tilstandsgrad ble sist gjort i 2014. Tilstandsrapporten vil bli 
oppdatert i løpet av 2. halvår 2016, ved bruk av verktøyet Multi Map. 

  Helseføretaka skal evaluere sjukehusprosjekt etter at 
bygga er tatt i bruk 

Helse Stavanger har ikke flyttet inn i noen nybygg som har krevd 
evaluering i rapporteringsperioden.  
 
Det er ikke gjennomført evaluering etter rehabiliteringsprosjekter eller 
bygningsmessige tilpassinger. 
 

6.3 Måling av 
kostnad pr. 
pasient 

Helseføretaka skal i samarbeid med Helse Vest RHF bidra i 
arbeidet med KPP-spesifikasjon for psykisk helsevern og 
rus og nasjonale KPP-data. 

Helse Stavanger har bidratt i arbeidet i tråd med plan – herunder  bidratt 
til høringsuttalelse i samarbeid med Helse Vest RHF i forbindelse med 
KPP-spesifikasjon for psykisk helsevern og TSB. 
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