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Oppsummering 
Her gis en kort redegjørelse om igangsatt prosjekt med sikte på optimalisering av 
sengekapasiteten og økt dagbehandlingskapasitet i Helse Stavanger. 
 
Det er et behov for en gjennomgang av bruk av kapasitet på ulike områder i foretaket. 
Utviklingen av sykehusets økonomi og korridorproblematikken er viktige årsaker til at 
dette er nødvendig.  Samtidig åpner dette et mulighetsbilde i arbeidet med å legge til 
rette for bedre pasientforløp og organisatoriske samarbeidsformer, også rettet mot 
utviklingen av det nye sykehuset.   
 
Adm. direktør etablerte pr. 21.06.2016 et prosjekt med følgende mål og mandat: 
 
Mål: 
• Det etableres en felles dagbehandlingsenhet. 
• Basert på forutgående analyser utredes en ny fordeling av sengekapasitet.  
• Forslaget skal imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen i foretaket og  
 skal innebære en reduksjon i antall senger. 
• Forslaget skal bidra til å videreutvikle tverrfaglige pasientforløp og fagmiljøer.  
• Forslaget skal føre til omprioriteringer av spesialisthelsetjenestetilbudet, særlig 

med hensyn til oppretting av KØH-senger i kommunene.   
 
Følgende prinsipper legges til grunn: 
 

1. Dagbehandling skal samles så langt det er mulig på ett sted.  Hensikten er å 
utvikle ytterligere spesialkompetanse og kompetanse for denne driftsformen 
frem mot nytt sykehus, i en felles dagbehandlingsenhet for fag fra flere klinikker 
(infeksjon, medisin, nevrologi, gastromedisin med flere).    



2. Det skal stilles krav til etableringen av Kommunale ØH for å ta imot 
pasientgrupper som kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunene. Antall 
senger innen aktuelle fag bygges noe ned jfr det etablerte tilbudet i kommunene 
for de aktuelle pasientgruppene-som allerede er finansiert ved uttrekk i 
foretakets ressurser (64 mill).   

3. Behovsanalyser viser at behovet for senger for enkelte fagområder er noe lavere 
enn dagens kapasitet, behov for senger skal vurderes nedskalert tilsvarende. For 
andre enheter kan en se en underdekning, kapasitet må utjevnes enten ved øket 
sengetall eller overføring til dagbehandling/dagkirurgi. Utredningen skal legge til 
rette for utjevning av ledige senger og bidra til å redusere korridorpasienter. 

4. Det kan med fordel legges til rette for sammenslåing av faggrupper med ansvar 
for overlappende pasientkategorier, og pasienter med stort behov for 
kompetanse på tvers av avdelinger, i samme post.   

5. En økning av antall senger i post vurderes der det er mulig og hensiktsmessig, 
blant annet for å frigjøre areal for etablering av felles dagbehandlingsenhet. I SUS 
2023 vil sengepostene være 27 senger, og felles bruk av post for flere fagområder 
vil skje. Det er også grunn til å tro at sengeposter med størrelse fra 22 senger og 
oppover gir bedre bruk av personellressurser. 

6. Det forutsettes at den anbefalte endringen medfører reduserte kostnader for 
foretaket – i området 7-10 mill. kr. pr. år. 

7. Omstillingsprogrammet skal benyttes i påfølgende omstilling. 
8. Parallelt skal arbeidet med areal for nyfødtposten avklares, dette skal hensyntas 

og koordineres i arbeidet.  
 
Det er opprettet en prosjektgruppe som arbeider videre ut i fra disse prinsippene. Adm. 
direktørs ledergruppe er styringsgruppen for prosjektet.  Prosjektgruppen skal levere 
en prosjektrapport til LG innen 01.10.2016. Prosjektrapporten skal inneholde forslag til 
ny fordeling av sengekapasitet og etablering av dagenhet.    
 


