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Tillitsvalgte og vernetjenesten presenterte arbeidet sitt i Helse Stavanger HF.   

 

 

Sak 89/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjennes.  

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader.  

 

Sak 90/17  Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 18.10.2017 

Protokoll og referat fra styremøtet 18.10.2017 godkjennes med følgende merknader: 
 
Styret ba i sist møte om at sak 83/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring følges opp.  
Dette er en årlig sak som settes inn i årsplanen 2018. 
 
Sak 84/17 SUS 2023 og OU SUS2023: Kvartalsrapport for SUS2023 settes inn i årsplanen  
20.  februar 2018.  
 
Sak 85/17 Entrepriseinndeling SUS2023: To entrepriser, råbygg og fasader, er utsatt en til to 
uker pga. juridisk gjennomgang. Heisanordning er gått ut.  
 
Vedtak 
Styret godkjenner protokoll og referat fra styremøtet 18.10.2017 med ovennevnte 
protokolltilførsel.  
 
 
Sak 91/17  Årsplan styresaker 2017 og 2018 
 
Godkjennes en kommentar: Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i 2018 flyttes 
til novembermøtet.  
 
Vedtak 
Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning med ovennevnte merknad.  
 
 
Sak 92/17  Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2017 
 
Adm. direktør presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret: 
 
Pkt. 1. Konsekvensutredning for rehabilitering 
Mandatet for prosjektet er å utrede konsekvensene av en avvikling av 
rehabiliteringssengepost i Eigersund, for å bedre foretakets økonomiske situasjon og pga. 
endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten om kommuner. 
 
Konsekvensutredningen skal gi et beslutningsgrunnlag for styret i Helse Stavanger HF som 
skal fatte endelig vedtak.  
 
Styremedlem Unn Therese Omdal er fornøyd med at det er lagt opp til en god og ryddig 
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prosess med involvering av kommunen, men synes det er beklagelig at sykehuset har en 
økonomisk situasjon som gjør at foretaket må utrede avvikling av rehabilitering i Eigersund.  
 
Pkt. 2 Nye personvernregler fra 25. mai 2018 
Den 25. mai 2018 får Norge nye personvernregler.  

 

Styret presiserer at:  

- Foretaket må påse at man gjør det man skal ihht. lovverket og rutiner.  

 

Pkt. 3 Samarbeidsavtaler med avtalespesialister  
Helse Stavanger HF har sammen med tillitsvalgte for Legeforeningen og Norsk 
psykologforening gjennomført forhandlinger med avtalespesialistene og kommet frem til 
likelydende avtaler for alle.  
 
Pkt. 4 Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten 
 
Rådgiver Elisabeth Stakkeland redegjorde for saken.  
I løpet av 2016 og 2017 flyttet 40 nettsteder over på samme tekniske plattform.  
 
Styret er imponert over arbeidet som er gjort med felles nettløsning.  
 
Pkt. 5 Salg av Solåsveien  
Solåsveien ble solgt 17.11.2017 for kr 27,1 mill., som er over prisantydning på kr 21 mill.  
Stavanger kommune har fortrinnsrett til kjøp av Solåsveien, på høyeste bud.  
 

 

Pkt. 9 Meldinger 
- Referat fra møtet i Brukerutvalget den 11.10.17  

 
Styremedlem Lars Kåre Kleppe viser til styresak 65/17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger 

HF, hvor Brukerutvalgets leder Jan Torgersen oppfordrer Helse Vest IKT til å styrke 

brukermedvirkningen. Oppfølging/tiltak etterspørres.  

Saken følges opp i samarbeid med leder for Brukerutvalget Jan Torgersen. Det er bl.a. avtalt et 
møte med adm. direktør og Helse Vest IKT.  
 
Pkt. 10 Brev fra Riksrevisjonen med ønske om dokumentasjon i forbindelse med 
datainnsamling vedr. undersøkelse knyttet til helseforetaksstyrenes arbeid med 
kvalitet og pasientsikkerhet  
 

Styret vil etter forespørsel få oversendt en oversikt over dokumenter som blir sendt 
Riksrevisjonen fra Helse Stavanger HF.   
  
Vedtak 

Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 7/2017 til orientering.  

 
 
Sak 93/17 Virksomhetsrapportering per oktober 2017 
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Adm. direktør Inger Cathrine Bryne gjennomgikk virksomhetsrapportering per oktober.  
 
Regnskapet for oktober viser minus 13,6 mill. kr og et negativt budsjettavvik på 20,2 mill. kr.  
 
Rekrutteringssituasjonen 
Helse Stavanger HF er i en god dialog med UIS om oppstart av jordmorutdanning.  
 
Ansattskader 
Skader som rammer ansatte etter vold og trusler fra pasient, er særlig bekymringsfullt.  
Ansattskader følges opp bl.a. i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.   
 
Investeringer 
Foretaket er i tett dialog med Sykehusinnkjøp om Medisin Teknisk Utstyr/MTU, for å få en 
bedre oversikt over hva tid bestilt utstyr effektueres/blir innkjøpt.  
 
Vedtak 
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per oktober 2017 til 
orientering.  
 
 
 
Sak 94/17 Status budsjettprosess 2018 
 
Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for budsjettprosess 2018. 
 
Budsjettallene er foreløpige og kan bli endret i den videre prosess frem mot styrebehandling i 
Helse Vest RHF.  
 
Foretaket er i gang med flere prosjekter for kontinuerlig forbedring, som vil gi effekt i 2018.  
Adm. direktør ønsker derfor at resultatkravet beholdes likt som for 2017, dvs. kr 80 mill.  
 
Når det gjelder budsjett 2018, er det en krevende situasjon som de fleste opplever seg berørt 
av. Medarbeideres evne og vilje til å forsøke å finne løsninger for å styre virksomheten inn på 
det økonomiske nivået som kreves, er stor.  
 
Styret aksepterer vedtaket om å redusere resultatkravet i budsjett 2018 til kr. 80 mill. 
 
Vedtak 
1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 
2. Helse Stavanger HF ber Helse Vest RHF om å redusere resultatkravet i budsjett 2018 til  
     kr 80 mill.  
 
 
Sak 95/17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema 
 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken.  
 
Styret slutter seg til vedtaket.  
 
Vedtak 
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Styret ber adm. direktør spille inn følgende samarbeidsflater som revisjonstema: 
1. Sykehusinnkjøp 
2. Kjøp av private helsetjenester – ruspasienter 
3. Bruk av spesialister med avtalepraksis 
4. Samhandling og bruk av ø.hjelp senger i kommunene. 

 
  
Sak 96/17 Status SUS2023 og OU SUS2023 
 
Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for status SUS2023.  
 
Forslag til plan for når entrepriseinndeling SUS2023 skulle offentliggjøres, ble lagt frem i 
forrige styremøte. Når det gjelder råbygg og fasader utsettes disse et par uker. Heisanordning 
er lagt ut.  
 
Prosjektdirektør Hege Fjell Urdahl presenterte OU SUS2023.  
 
 
Vedtak 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 
 
 
Sak 97/17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017 
 
Den 03.10.2017 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Stavanger HF. Foretaksmøtet behandlet: 

1. Foretaksmøtet blir konstituert 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 

4. Salg av eiendommen Solåsveien 5 a-c i Stavanger  

 

 
Vedtak 
Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017 til orientering. 
 
 
Sak 98/17  Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017 
 
 
Styret er tilfreds med ledelsens gjennomgang av internkontrollen.  
 
Vedtak 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
Sak 99/17 Uttalelse til «Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017 – 2023» 
 
Adm. direktør innledet i saken.  
 
Brukerutvalget har etter forespørsel avlagt høringsuttalelse.  
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Foretaket ønsker å bygge opp kompetanse til å utdanne spesialister for å imøtekomme 
fremtidens behov. Det er skissert at det tar 3 år å bygge opp et tilbud.  
Styret støtter fremlagt utkast til regional plan for revmatologi.  
 
Vedtak 
Styret i Helse Stavanger HF støtter utkast til «Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017–
2023» som innebærer en styrking av det revmatologiske tjenestetilbudet til Helse Stavanger 
HF, med sikte på at Helse Stavanger HF i hovedsak kan ta hånd om alle pasienter med 
revmatiske sykdommer i sitt opptaksområde innen utgangen av 2020.  
 
 
Sak 100/17 Samhandling med Universitetet i Stavanger 
 
Styret er imponert over hvor omfattende samarbeidet med UIS er.   
 
Styret i UIS vil bli invitert inn i styreseminaret i februar for ytterligere dialog om samarbeid.  
 
Vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Sak 101/17 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør  
U.off.: Offl. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13 
 
Styret gjennomgikk og evaluerte sitt eget og adm. direktørs arbeid.  
 
Vedtak 
Styret gjennomfører egenevaluering og evaluering av adm. direktør.  
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Stavanger 18.12.2017 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
   Stener Kvinnsland                                    Styreleder 
 
 

Grethe Høiland Nestleder  

Ole Kristian Hetland 
 

Medlem  

Nina Langeland Medlem 

Ivar Eriksen Medlem 

John Peter Hernes Medlem 

Unn Therese Omdal Medlem 

Egil Olsen 
 

Medlem 

Aud H. Riise Medlem 

Mette Øfstegaard Medlem 
 

Lars Kåre Kleppe Medlem 

 

 



 

 
 

STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 27.11.2017  

SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen   

SAKEN GJELDER: Årsplan styresaker 2017  

 

ARKIVSAK: 2017/2  

STYRESAK: 105/17  

  
STYREMØTE: 18.12.2017  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 og 2018 til orientering.  

 

Bakgrunn: 

Det vises til styremøte 22.11.2017 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 91/17.   

Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre 

forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i 

kursiv.  
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ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 og 2018 

 

 

Årsplan 2017 

   

18. desember  

Kl. 0800 – 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet avsluttes med  

julelunsj 

Styremøte 

Årsplan styresaker  

Budsjett 2018  

ADs orientering til styret nr. 8/2017 

Virksomhetsrapportering per november 2017 

Status SUS2023 og SUS2023 OU 

Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF  

Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger 

Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i 

universitetsområdet 

Utkast strategi Stavanger universitetssjukehus 2018-2023 

 

St. Svithun hotell 

   

 Oppfølging av styresaker: 

  

 

 

 

   

 2018  

   

20.02.2018 

Kl. 1600 – 1900 

 

 

Kl. 1900 - 2200 

 

Styreseminar  

-  Program følger 

Middag  

Clarion hotel 

Stavanger  

   

21.02.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret  nr. 1/2018 

Virksomhetsrapport  

Risikovurdering av overordnede styringsmål 2017 – 

evaluering av måloppnåelse ved årets slutt  

Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2018 

SUS2023 Gjennomgang av fullmaktstrukturen jf. nye 

retningslinjer fra Helse Vest RHF 

SUS 2023 Kvartalsrapport  

 

St. Svithun hotell 
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23.03.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret  nr. 2/2018 

Virksomhetsrapport  

Årsregnskap og styrets beretning 2017 

Styringsdokument 2018 

Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse 

Stavanger HF, inkl. etiske retningslinjer for styret 

Status sykehusbygging 

 

LUKKET DEL  

Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 

2018 

 

St. Svithun hotell 

   

09.05.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret  nr. 3/2018 

Virksomhetsrapport  

SUS 2023 Kvartalsrapport Brukerutvalget, presentasjon 

årsmelding 2017 

Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av 

årsmelding 2017 

 

 

St. Svithun hotell 

   

15.06.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret nr. 4/2018 

Virksomhetsrapport  

Status SUS2023 og SUS2023 OU 

Langtidsbudsjett  

Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2018 

Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 

2018 

 

 

St. Svithun hotell 

   

19.09.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

 

St. Svithun hotell 
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ADs orientering til styret nr. 5/2018 

Virksomhetsrapport  

Orientering om budsjettprosess 2019 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Ledelsens gjennomgang  

Status IKT-prosjekter 

SUS 2023 Kvartalsrapport 

   

23.10.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret nr. 6/2018 

Virksomhetsrapport 

Orientering om budsjettprosess 2019 

Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2018 

Status SUS2023 og SUS2023 OURekruttering, kompetanse og 

ressursstyring  

 

 

St. Svithun hotell 

   

21.11.2018  

Kl. 0800 – 1200 

Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse 

Stavanger HF  

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret  nr. 7/2018 

Virksomhetsrapport  

Orientering om budsjettprosess 2019 

Status SUS2023 og SUS2023 OU 

LUKKET DEL 

Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 

 

St. Svithun hotell 

   

20.12.2018  

Kl. 0800 – 1200 

 

Styremøte 

Årsplan styresaker 

ADs orientering til styret nr. 8/2018 

Virksomhetsrapport 

Budsjett 2019 

Status SUS2023 og SUS2023 OUÅrlig melding 2018 for Helse 

Stavanger HF 

 

St. Svithun hotell 

   

 Oppfølging av styresaker: 
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STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 08.12.2017  

SAKSBEHANDLER: Bjørn Munthe  

SAKEN GJELDER: Budsjett 2018 Helse Stavanger HF  

 

ARKIVSAK: 2017/2  

STYRESAK: 106/17  

  
STYREMØTE: 18.12.2017  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret vedtar framlagt budsjett 2018 for Helse Stavanger HF med et resultatkrav på 

80 millioner kroner. 
 

2. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle 
korrigeringer som ikke har resultatvirkning på foretakets samlede budsjett. 

 

3. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2018: 
 

 
 

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller 
omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet.   

 

5. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i 
finansieringsgrunnlaget endrer seg. 

 

6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2018. 
   
 

  

Budsjett 2018

MTU 168 200          

Annet Bygg 51 143            

Annet 26 000            

sum 245 343          

- SUS2023 Ullandhaug 438 200          

- SUS2023 OU 10 000            

sum SUS2023 448 200          

Totalt 693 543          
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1 Innledning 

I samsvar med fremdriftsplanen for budsjettarbeidet for Helse Stavanger HF, legger 
administrerende direktør fram forslag til budsjett for Helse Stavanger HF for 2018.  
 
Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige konsekvenser 
som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin behandling av endelig 
inntektsfordeling og resultatkrav 2018, styringsdokument 2018 og eventuelle endringer i 
statsbudsjettet under Stortingets behandling. Samlet behandling av konsernbudsjett for Helse 
Vest RHF vil bli gjennomført i RHF-styret i februar 2018. 
 
Budsjettsaken beskriver premisser og planlagt utvikling av Helse Stavanger i 2018, og viser 
hovedtallene for driftsbudsjettet for foretaket under ett. Videre er det en gjennomgang av de 
viktigste endringer fra 2017 til 2018. Hovedfokus når det gjelder investeringer er 
detaljeringen av investeringsplanen for 2018. I løpet av våren 2018 vil foretaket rullere 
langtidsbudsjettet til 2019–2023, inklusiv 10-årig investeringsplan. Styret får forslaget til 
behandling i møte juni 2018. 
 
De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten har medvirket gjennom hele budsjettprosessen. 
Endelig budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte 14.12.2017, og 
foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 14.12.2017. Styret vil bli informert i styremøtet om 
eventuelle protokollerte merknader fra dette møtet. 
 

2 Langtidsbudsjettet 2018–2027 

Langtidsbudsjettet for 2018–2027 ble behandlet i styresak 37/17 B 26.04.2017. 
Følgende vedtak ble gjort:  
 

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden 2018– 2027. 

2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. 

3. Styret gir tilslutning til å øke resultatkravet i perioden til følgende: 

 

4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 

 

Langtidsbudsjettet skal være et førende element i det årlige budsjettarbeidet.  
 

3 Budsjettprosessen 2018 

Prosessen startet i juni. Fremdriftsplanen for budsjettarbeidet har vært godt kjent i foretaket. 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU), de hovedtillitsvalgte(HTV), 
hovedverneombudet(FHVO) og brukerutvalget har blitt orientert om foreløpig 
budsjettramme og om budsjettprosessen i løpet av høsten. Endelig budsjettforslag legges frem 
i drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 14.12.2017, og foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 
14.12.2017  
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Basert på styrevedtak, strategier og målsetninger har administrerende direktør innarbeidet 
de prioriteringene som ligger til grunn for foretaket i 2018. Budsjettet har vært behandlet i 
administrerende direktørs ledermøter, og i egne budsjettmøter. Det videre budsjettarbeidet 
har pågått i klinikkene med bistand fra økonomiavdelingen.  
 
Alle klinikkene har utarbeidet aktivitetsbudsjetter for 2018. Aktiviteten måles i:  

o Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk  
o Antall DRG-poeng  
o Oppholdsdøgn psykisk helsevern  
o Gjennomsnittlig liggetid og beleggsprosent  
o Senger i drift  

 

4 Tildeling budsjett 2018 

4.1 Inntekter til Helse Stavanger 

Største andelen av inntektene til Helse Stavanger HF kommer fra Staten (Helse og 
omsorgsdepartementet - HOD) fordelt fra Helse Vest RHF. Dette gjelder ISF-inntekter, 
basistilskudd og øremerkede tilskudd.  
 
Helseforetaket har også inntekter fra egenandeler fra pasienter og frikortrefusjoner fra 
HELFO.  
 
I tillegg til inntektene fra HOD og HELFO, har foretaket andre inntekter som gjelder avtaler 
med andre samarbeidspartnere, leieinntekter (boliger), prosjektinntekter og annet. 
 

4.2 Finansiering av investeringer i 2018 

Midler til investeringer er en del av den årlige basisbevilgningen. Det betyr at Helse Stavanger 
HF må prioritere investeringene innenfor den likviditet foretaket klarer å skape gjennom 
driften.  
 
Helse Stavanger HF planlegger store investeringer knyttet til nytt sykehusbygg. Videre er det 
behov for utskifting og fornying av medisinteknisk utstyr og annet utstyr, samt nødvendige 
ombygginger. For å sikre tilstrekkelig finansiering må investeringsrammen styrkes gjennom 
resultatoverskudd.   
 
De midlene Helse Stavanger HF har til disposisjon til investeringer i 2018 består av 
avskrivningene, overskudd samt innvilget lån fra Helse Vest RHF, lån fra HOD, fratrukket 
avdrag på lån og likviditet til investeringer i Helse Vest IKT.  
 
For byggeprosjekt over kr 500 mill. kan HOD etter søknad tildele lån opp til 70 % av 
investeringskostnaden med nedbetaling på 25 år. Helse Stavanger HF har i Statsbudsjettet for 
2018 fått tildelt kr 264,86 mill i lån til SUS2023. Totalt ble det bevilger kr 5 930 mill. i 2017-
kroner for perioden 2017–2023. Dette utgjør 70 % av prisjustert prosjektkostnad. 
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4.3 Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 

Styret i Helse Vest RHF behandlet foreløpige budsjettrammer i sak 071/17 B Førebels 
inntektsfordeling og resultatkrav 2018.  
 

 
 

Budsjettarbeidet i høst har vært med utgangspunkt i foreløpig inntektsfordeling. 
Resultatkravet fra eier var i foreløpig inntektsfordeling satt til kr. 130 mill. i overskudd.  
 

4.4 Hovedtrekkene i statsbudsjettet 

Statsbudsjettet for 2018 Prop. 1 S (2017-2018), ble lagt frem 12.10.2017, og Stortinget skal 
vedta endelig statsbudsjett i desember 2017. 
 
Det er lagt til grunn en forventning om generell aktivitetsvekst på 2 % og en forventet pris- og 
lønnsvekst (deflator) på 2,7 %.  
 
For pasientbehandling omfattet av ISF-ordningen er det opprinnelig lagt til inn en 
aktivitetsvekst på om lag 1,6 % fra 2017 til 2018.  
 
Enhetsprisen for somatisk fagområde er satt til kr 43 428 (økning på 1,6%). Prisen inkluderer 
en nedjustering på 0,7% som følge av ABE-reformen. 
 

I 2017 ble finansiering av poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling 
inkludert i ISF. Endringen skulle være budsjettnøytralt for staten. En gjennomgang per 2. 
tertial 2017 viser at utbetalingene har vært lavere enn forutsatt. Vektene blir derfor 
oppjustert og inkludert i budsjettet. I 2018 er også andel ISF-finansering innen psykisk 
helsevern og rusbehandling økt. Denne økningen gir et tilvarende trekk i basisrammen. Ny 
enhetspris inkludert ABE-reform på 0,7% for poliklinisk PHV og TSB er kr 2 345. 
 

Kravene til å unngå fristbrudd, redusere ventetider samt styrke kvalitet og pasientsikkerhet 
videreføres i 2018.  
 
Regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn 
somatikken, er videreført.  
 
Pensjonskostnadene er foreløpig anslått til å bli kr 800 mill lavere i 2018. For Helse Stavanger 
HF er de redusert med om lag kr 2 mill.  
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Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) 
I forslag til Statsbudsjett er det lagt inn et effektiviseringskrav på 0,7 % av helseforetakenes 
inntekter. I 2015 utgjorde ABE-reformen 0,6% prosent, i 2016 utgjorde den 0,7 %, og i 2017 
var den på 0,8%. Akkumulert innebærer ABE-reformen et effektiviseringskrav på til sammen 
2,8%.  
 
Grovt estimert utgjør ABE-reformen et økt effektiviseringskrav på 13 mill i 2018, og utgjør 
tilsammen om lag 71 mill. i 2018. Akkumulert betyr det at reformen har svekket foretakets 
finansieringsgrunnlag med kr 165 mill.  
 

Laboratorier og poliklinisk virksomhet 

Statsbudsjettet legger også føringer for refusjonstakster for poliklinisk virksomhet innenfor 
områdene radiologi og laboratorievirksomheter. Refusjon av egenandeler for poliklinisk 
virksomhet inngår også i ordningen.  
 
Statsbudsjettet legger til rette for en vekst på 6,8 % i aktiviteten innenfor poliklinisk aktivitet 
som omfatter laboratorie- og radiologitjenester.  
 
For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene for laboratorie- og 
radiologitjenester underregulert med 1,5 %. Med utgangspunkt i deflator på 2,7 % og 
korrigert for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på 0,7 %, blir prisjusteringen for 
radiologi i gjennomsnitt økt med 1 %, og for laboratorievirksomhet med om lag 0,2 %. 

 
Finansieringsansvar nye pasientadministrerte legemidler (H-resept) 
Helseforetakene skal overta finansieringsansvaret fra folketrygden for nye 
pasientadministrerte legemiddelgrupper fra 1. januar 2018. Nye legemiddelgrupper som 
foreslås overført er legemidler til behandling av alvorlig astma og mastocytose (ennå ikke tatt 
i bruk), hiv, hepatitt B, samt gjenværende legemidler til behandling av Hepatitt C.  
 
Sammen med helårseffekt for kreftlegemidler foretakene overtok mai 2017, er dette estimert 
til netto økning i basisrammen på kr 49 mill for Helse Stavanger. 
 

Samhandling med kommunene – utskrivningsklare pasienter 
Betalingssatsen i 2018 blir 4 622 kroner. Regjeringen vil foreslå endringer i forskriften slik at 
fra 2019 vil betalingsplikten også gjelde pasienter innen psykisk helsevern og TSB. 
 

Lån 
I 2108 foreslås det bevilget 264,86 mill. kroner i lån til sykehusutbygging SUS2023.   
 

Nye ikke finansierte oppgaver 
 

• Kostnader i forbindelse med NATO øvelse, estimert kostnad for hele landet på kr 50 
mill dekkes ikke. 

• Økte kostnader som følge av én poststrøm og ingen lørdagsombæring kostnad på kr 30 
mill dekkes ikke.  

• Økt tilbud innen Fritt behandlingsvalg. Fra 1. juli 2017 er intensiv habilitering av barn 
under 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig 
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ervervet hjerneskade, inkludert i godkjenningsordningen. Utgifter omfattet ordningen 
er ventet å øke med kr 61 mill og skal dekkes innenfor basisbevilgningen. 

 
For nærmere gjennomgang av statsbudsjettet se vedlegg 1 – Sak 121/17 Inntektsfordeling og 
resultatkrav 2018. 
 

4.5 Inntektsfordeling til Helse Stavanger HF fra Helse Vest RHF 2018 

Styret i Helse Vest RHF behandler i møte 14.12.2017 sak om Inntektsfordeling og resultatkrav 
2018. Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i de foreløpige premissene gitt fra Helse 
Vest RHF. Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige 
konsekvenser som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin 
styrebehandling, styringsdokumentet for 2018 og eventuelle endringer i statsbudsjettet 
under Stortingets behandling. 
 

Inntektsrammen er fordelt pr. helseforetak som følger:     
 
Tabell 1  

 
 
Resultatkravet for 2018 er foreslått som følger: 

 
Tabell 2 

 
 

Helse Vest RHF har etter styrets anmodning redusert resultatkravet til Helse Stavanger HF fra 
kr 130 mill. til kr 80 mill. 
 
 
Vekst i inntektsrammen for 2018 målt mot 2017 
 

Tabell 3 

 

Inntektsvekst 2018 vs 2017

Helse 

Stavanger

Helse 

Fonna

Helse 

Bergen

Helse 

Førde

Vekst i % justert for nye forhold 4,3 % 3,2 % 3,4 % 2,8 %

Deflator                                                      2,7% 

Aktivitetsvekst                                            2%   

Avbyråkratisering                                    - 0,7%
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Tabell 3 viser en samlet vekst i inntektene fra Helse Vest RHF på 4,3% for Helse Stavanger, 
korrigert for nye/endret forhold. Disse tallene er inkl. pris- og lønnsvekst på 2,7 % og skal 
dekke en aktivitetsvekst på 2 %, som alene skulle tilsi en vekst lik 4,7%. 
 

 Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 4.5.1

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) innebærer at en del av budsjettet blir gjort avhengig av 
resultatene på et utvalg kvalitetsindikatorer. Det er ikke selve resultatet på indikatorene som 
er avgjørende, men det relative resultatet i forhold til de andre foretakene som avgjør hvor 
mange poeng en får.  
 
I 2018 får Helse Stavanger kr 24,8 mill og dette er 68 tusen lavere enn i 2017.  
 

 Bestilling og ISF-inntekt 4.5.2

DRG-prisen i 2018 er etter siste økning av ABE-reformen satt til 43 428 kroner.  Det er lagt til 
grunn en prisøkning på 2,7%. I tillegg er det lagt inn en underregulering, blant annet 0,7 % for 
ABE-reformen. Samlet gir det en prisjustering på DRG-prisen på 1,6 %. 
 
I overslagsbevilgningen fra statsbudsjett er det lagt inn en vekst i ISF-finansiert 
pasientbehandling på om lag 1,6 %.  
 
Med basis i prognosen for DRG-poeng per september har Helse Vest RHF lagt følgende 
overslagsbevilgning til grunn for Helse Stavanger:  
 
Tabell 4 

 

 

Helse Stavanger har budsjettert DRG-poeng i tråd med overslagsbevilgningen fra Helse Vest 

RHF. 

 

 Nødnett 4.5.3

Innføring av nytt nødnett i Helse Vest er fullført. Det gjenstår fremdeles noen 

innføringskostnader. I 2018 er kostnaden i hovedsak knyttet til drift av nødnettet og de 

oppgavene som Helsetjenesten sin driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) skal ta hånd 

om.  
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Samlet nødnettkostnad for prosjekt og drift for Helse Vest RHF i 2018 er kr 14,3 mill. Helse 

Vest RHF budsjetterte i 2017 med om lag kr 35 mill. Helseforetakene har i tillegg dekket noen 

kostnader i 2017, tilsvarende kr 3 mill. Den samlede kostnaden for nødnett i 2018 er kr 36,5 

mill., det vil si om lag samme nivå som i 2017. Helse Vest RHF har for 2018 budsjettert med kr 

14,3 mill. Resten av tidligere budsjettmidler til nødnett er fra 2018 fordelt i 

inntektsfordelingen til HF-ene. 

 

Helseforetakene sine kostnader til abonnement for kontroll og radio samt linjeleie blir i 2018 

fakturert direkte til hvert helseforetak. Samlede kostnad for helseforetakene blir om lag kr 

22,2 mill. i 2018 med følgende fordeling:  

 

 
 

Helseforetakene må også dekke sine egne kostnader knyttet til opplæring i driftsfasen. 

 

5 Planlagt aktivitet og ISF-inntekt i Helse Stavanger HF 

Tabellen under viser foretaket sine plantall for døgn- og dag opphold, samt polikliniske 
konsultasjoner. 
 
Tabell 5 

 

Målt ut fra prognosen for 2107 er det spesielt Kirurgisk klinikk sammen med Klinikk A som 
forventer økt døgnopphold. Dagopphold øker spesielt innen kirurgiske fag og 
Mottaksklinikken. Polikliniske konsultasjoner øker for alle, men mest på 
Kvinnebarneklinikken og Kirurgisk klinikk.  
 
Veksten i antall DRG-poeng vises i tabellen under: 
 

Antall opphold (inkl. raskere tilbake) Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 B18/B17 B18/P17

Døgnopphold 47 124                   46 962                   47 936                   1,7 % 2,1 %

Dagopphold 16 754                   17 325                   18 774                   12,1 % 8,4 %

Polikliniske konsultasjoner 490 967                473 690                489 584                -0,3 % 3,4 %
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Tabell 6 

 

 

Til sammen har klinikkene lagt opp til en vekst på 3,5 % målt opp mot prognosen per 
september. Veksten består av generell forventning om aktivitetsvekst, korrekt kodepraksis, 
økt utnyttelse av operasjonsstuene samt økning innen polikliniske konsultasjoner. Antall 
DRG-poeng for H-resept viser en nedgang og skyldes negativ grouper-effekt for 2018.  
 

6 Omstilling og prioritering i 2018 

I arbeidet med budsjett 2018 har foretaket tatt utgangspunkt i både utfordringene og de 
strategiske satsingsområdene som er satt i Helse Stavanger sin strategiplan (styresak 40/13 
B): 
 

 Tidlig intervensjon. God og effektiv behandling forutsetter rask diagnostisering og 
behandling. 

 Rekruttere og beholde kompetent personell.  
 Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og behandling.  
 Videreutvikling av universitetssykehuset, fortsatt satsning på forskning, undervisning 

og innovasjon 

 Kvalitet og pasientsikkerhet.  
 Samhandling. Internt i foretaket og i forhold til eksterne parter 

 

6.1 Omstilling 

Sett i lys av resultatet per oktober 2017 ser administrerende direktør flere driftsmessige 
utfordringer for foretaket i 2018. Flere tiltak som er iverksatt i løpet 2017, vil gi helårseffekt i 
2018 og er med på å dempe risikoen.  
 
Administrerende direktør arbeider sammen med de enkelte klinikkene med nye omstillinger 
for å sikre at budsjett 2018 oppnås. Omstillingen og tiltakene er i hovedsak innenfor samme 
områder som tidligere, men utvides til nye områder i organisasjonen eller er knyttet til 
innføring av nye systemer, og omfatter:  
 

 Optimalisering av pasientforløp og reduksjon av interne ventetider, reduksjon av ikke-
medisinsk begrunnet liggetid. 

 Videreutvikling av tiltak for økt pasientsikkerhet og kvalitet.  
 Videre arbeid med driftsendringer/tilpasninger og god utnyttelse av eksisterende 

kapasitet. 

DRG-poeng Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 B18/B17 B18/P17

Sum klinikkene 77 403           78 429          81 149           4,8 % 3,5 %

H-resept 4 440             3 453             3 225             -27,4 % -6,6 %

Nye legemidler overført til ISF-ordningen 1 374             

SUM 81 843           81 882          85 748           4,8 % 4,7 %

-  Fratrekk, DRG-poeng, pasienter tilhøyrende i annen 

region -1 363            -1 388           -1 388            1,8 % 0,0 %

+ DRG-poeng, egne pasienter behandlet i andre 

regioner/private 4 621             5 182             5 182             12,1 % 0,0 %

Totalt 85 100           85 675          89 542           5,2 % 4,5 %
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 Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid i organisasjonen. Fortsatt 
reduksjon i bruk av overtid og vikarbyrå ved god arbeidsplanlegging. 

 Gevinstrealisering fra investeringer. 
 Rekruttere i sårbare stillinger og beholde kompetanse.  

 

Eksempler på konkrete tiltak innenfor disse kategoriene er: 

 

Ut før 13 
Ut før 13 er et kvalitetsprosjekt som tar sikte på at alle som skal skrives ut, blir skrevet ut før 
kl 13. Da vil det være flere ledige senger midt på dagen, som igjen gjør at akuttmottaket raskt 
får lagt pasienter på korrekt sengepost. Prosjekter startet i 2017, og vil ha helårseffekt i 2018.  
 

Sengefordelingsprosjekt og felles dag-enhet 

 

Målsettingen med prosjektet er: 
o Styrke samarbeid mellom fagdisipliner 
o Etablere mer systematisk dagbehandling 
o Overlate tilbud/pasientgrupper til KØH 
o Mer effektiv bruk av areal 
o «Jevne ut» beleggsprosent – fordele senger etter dokumentert behov 
o Styrke pasientsikkerhet  

 
Forventet nytteeffekt er: 

o Økt pasientsikkerhet gjennom jevnere beleggsprosent, økt fagkompetanse og 
bedre samhandling om felles pasientutfordringer 

o Styrke erfaringsgrunnlag og kunnskap om organisasjonsutvikling frem mot nytt 
sykehus knytet til faglig samarbeid, drift av dagbehandling og post størrelse. 

o Effektiv drift og reduserte kostnader gjennom bedre samhandling med 
kommunale tjenester og bedre utnyttelse av egne ressurser opp mot egne 
målsettinger (døgn til dag, faglig samarbeid). 

 
Prosjektet består av flere prosjekter. 
Sengekapasitetsprosjektet ortopedisk/medisinskavdeling/kirurgisk klinikk 
Sengekapasitetsprosjektet har virkning på ortopedisk avdeling f.o.m. september i år og vil ha 
helårs effekt i 2018. Antall senger er redusert med 12 og nye bemanningsplaner er på plass.   
 
Dagbehandling på dagposter 
Kardiologisk avdeling legger ned 5 senger og erstattes med et nytt dagkonsept for subakutt 
kardiologi i januar. Det innebærer at 3H/3G få en bedre grunnbemanning på helg og natt, og 
forventingen er redusert forbruk på variabel lønn.  
 

Delprosjekt 4  
Delprosjekt 4 utreder mulighetene for å samle intensiv/mulitmorbide intermediærpasienter. 
Tanken er at en slik organisering vil være mer robust i forhold til å takle variasjoner i 
pasienttilstrømming og forbigående variasjoner i personalressurser i forbindelse med 
permisjoner og fravær. Det vil gi mulighet til å redusere kostnader til innleie- og overtid.  
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Tavlemøter, NEWS og prioritert visitt 
Forventet vekst i antall pasienter skal dekkes gjennom bedre og mer standardiserte 
pasientforløp som skal ha kortere liggetid og dermed oppnå større gjennomstrømming. Tiltak 
som er rettet inn mot dette er å fortsette med implementering av tavlemøter, NEWS og 
prioritert visitt.  
 
Kapasitetsmøter og bemanningsflyt 
Kapasitetsmøter på i og på tvers av sengeposter fortsetter. Disse møtene er med på å utjevne 
belegg og redusere innleie med hjelp av bemanningsflyt på tvers av avdelinger. 
 

Økt utnyttelse av dagkirurgienheten i Hillevåg 

Utnyttelsen av dagkirurgienheten i Hillevåg er evaluert på ny i høst. I 2018 vil det legges til 
rette for økt kapasitetsutnyttelse. Dette må også ses i sammenheng med omleggingen fra 
døgn- til mer dagbehandling. Gevinsten vil komme i form av frigjort kapasitet på SOP 
(sentraloperasjon), som igjen kan brukes til annen prioriterte operasjoner.  
 
Alle møter og avansert oppgaveplanlegging 
Implementering av «alle møter» og ytterligere iverksetting av avansert oppgaveplanlegging 
skal bidra til bedre ressursbruk. 
 

KULE - Meona 
Meona er implementert i 2017, og etter hvert som systemet tas i bruk skal det bli frigitt mer 
tid til pasientbehandling og mer effektiv drift. Det er ikke lagt inn noe innsparingskrav som 
følge av dette i budsjett 2018, men det er en forventning at det vil gi økt kvalitet i tjenesten og 
mer effektiv pasientbehandling. I langtidstidsbudsjettet er det er det lagt inn budsjettmessige 
konsekvenser f.o.m. 2019. 
 
Kodeprosjekt 
Gjennomgang i foretaket viser at det er forbedringsmuligheter knyttet til registreringspraksis. 
Kodeprosjektet videreføres i 2018, hvor det er nye klinikker som vil bli gjennomgått.   
 
Smittevernprosjekt 
Felles P-18 prosjekt innenfor somatiske klinikker om bedre oppfølging av basale 
smittevernrutiner. Reduksjon av sykehusinfeksjoner vil først og fremst hindre unødig 
sykdom, men også redusere liggetiden og frigjør kapasitet. 
 
Ny tekstilavtale 
I 2017 ble det inngått ny tekstilavtale som reduserer andre driftskostnader. Denne får 
helårseffekt i 2018. 
 

Redusert varekostnader 
Flere områder hvor det gjøres endringer: 

 Særskilt oppfølging av bruk av kostbare proteser. 
 Økt kostnadskontroll på operasjonskostnader ved at de enkelte fagavdelingene skal 

dekke eget medisinsk forbruk. 
 Foretaket er blitt godkjent som bandasjist, og vil starte salg av næringsmidler. Vil gi 

reduserte kostnader til ernæringsdrikker. 
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 Nye og rimeligere avtaler innen varekost på Øyeavdeling. I tillegg fortsetter avdelingen 
med gjennomgang av avtaler/oppfølging av avtaler.  

 Økt kunnskap og kommunikasjon knyttet til overrekvirering innen laboratorie-
analyser skal gi reduserte varekostnadene/bremse kostnadsutviklingen. 

 

6.2 Prioriteringer og driftsmessige endringer  

 

I budsjettforslaget for 2018 foreslår administrerende direktør å prioritere midler til følgende: 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt føring om at prosentvis vekst innen psykiatri og 
TSB-behandling skal være høyere enn innen somatiske tjenester i alle helseregionene.  
 
Veksten måles i både ventetider, aktivitet, årsverk og kostnader. I budsjettet for 2018 er det 
ikke rom for ytterligere vekst, og alle klinikker har fått tildelt omstillingskrav. 
 
Men for å likevel bygge opp under den gyldne regel har klinikk for psykisk helsevern voksne 
og klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rus, fått lavere trekk i sine budsjettrammer enn 
hva somatiske klinikker har fått. De har henholdsvis fått budsjettkutt på 2 mill og 1 mill, mens 
den somatiske delen til sammen har fått kr 21 mill. I tillegg er budsjettet til Fritt 
behandlingsvalg innen TSB økt i 2018. 
 
Pet-senter  
I budsjettet for 2018 er det tatt høyde for helårseffekt. Det er derfor satt av kr 0,5 mill i økte 
budsjettmidler til Pet-senteret.   
 
Forskning  
Det er prioritert kr 2 mill. til økt satsing innen forskning.   
 
Gjestepasientkostnader  
Foretaket har en økning i gjestepasienter til andre foretak/virksomheter innen somatikk og 
Fritt behandlingsvalg tjenester TSB fra Helfo. Det er tatt høyde for denne kostnadsveksten i 
budsjettet med økning på kr 17 mill.   

 
Overlegepermisjon  
Som følge av økning i antall overleger øker også foretaket sine økonomiske forpliktelser til 
overlegepermisjon. Dette er tatt høyde for i budsjettet med en økning på kr 5 mill.   
 
H-resept  
Både type legemidler som inngår i ordningen med H-resept og antall pasienter som tilbys 
denne type behandling øker. Ordningen er delvis ISF-finansiert.  Det er tatt høyde for økt 
behov for rammefinansiering med kr 15 mill i budsjettet for 2018.   
 
Helse Vest IKT   
Kostnader knyttet til tjenester fra Helse Vest IKT og økte IKT investeringer går opp i 2018. 
Økningen er knyttet til lisenser og vedlikehold for nye løsninger blant annet KAPP, IHR, 
Vestlandspasienten, Open linje, Popp og FDVU, FERD/DMA, KULE og LIBRA. I tillegg kommer 
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utvikling infrastruktur, og ny avtale med Microsoft og forvaltning av helsenorge.no.  For 2018 
er det lagt inn en budsjettøkning på kr 23,7 mill.   
 
Administrasjons konsulent 
I budsjettet er det tildelt midler for helårseffekt i 2018 for ny administrasjonskonsulent ved 
Klinikk A. Dette utgjør kr 177 tusen i budsjettet for 2018.  
 
Leie av eksterne lokaler 
Helseforetaket har inngått nye leieavtaler for eksterne lokaler i Bekkefaret i 2017 som er 
hensyntatt i budsjettet for 2018 med kr 0,4 mill. 
 
Akutt og uforutsette kostnader   
Som følge av risiko i budsjettet ønsker administrerende direktør å holde tilbake midler til 
uforutsett og akutte kostnader. Posten er økt med kr 35 mill. Beløpet samsvarer med endring 
etter gjennomgang av regional inntektsmodell våren 2017. 
 
 

7 Budsjett 2018 Helse Stavanger HF 

7.1 Resultat 2017 

Helse Stavanger har per oktober 2017 et negativ resultat på kr 24,8 mill., og et negativt 
budsjettavvik på kr 91,5 mill. Foretaket har ikke klart å tilpasse kostnadssiden tilstrekkelig for 
å økte resultatkravet.   
 
Prognosen for året er lik null, som er kr 80 mill. lavere enn resultatkravet. Det betyr at 
foretaket venter fortsatt positiv effekt av igangsatte tiltak, salg av eiendom, samt de 
budsjettfordelinger som er gjort for å ta høyde for risiko i budsjettet.  

7.2 Resultatkrav 2018 

Med bakgrunn i resultatene per oktober og det effektiviseringskravet som ligger i 
inntektsforutsetningen for 2018, har foretaket en krevende situasjon med tanke på å håndtere 
den underliggende veksten i behov for helsetjenester, samtidig som det skal levere på de 
kvalitetsmål som er satt.  
 
For å begrense konsekvensen av manglende resultatoppnåelse på fremtidige investeringer 
har administrerende direktør redusert investeringene og investeringsbudsjettet i 2017. 
Reduksjonen i 2017 er på kr 11 mill. og reduksjonen i 2018 er på 44 mill.  
 

8 Budsjett 2018  

Under forutsetning om et resultatkravet på kr 80 mill, legger administrerende direktør frem 
følgende budsjettforslag: 
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Tabell 7 Budsjett 2018 

 
Tallene er i hele tusen kroner. 
 

8.1 Inntekter  

Samlet vekst i Helse Stavanger sine driftsinntekter er på 4,1 % målt mot budsjett 2017. Denne 
veksten inkluderer pris- og lønnsvekst på 2,7%.  
 
Basisrammen er budsjettert i samsvar med tildelingen fra Helse Vest RHF.  Korrigert for 
endret forhold er veksten i basisrammen 4,3 %.  
 
Veksten i ISF-inntekter må ses i sammenheng med nedgangen i Andre aktivitetsbaserte 
inntekter og skyldes omlegging av Raskere-tilbake-ordningen, hvor inntekt fra Raskere-
tilbake omgjøres til ordinær ISF-inntekter. ISF inntekten for dag/døgn og poliklinikk er 
budsjettert ut fra bestilling på antall DRG-poeng og fordelt til de ulike klinikkene. Til sammen 
har klinikkene lagt opp til en vekst på 3,5 %, og foretaket totalt inkl. nye H-reseptlegemidler 
en vekst på 4,5% målt opp mot prognosen per september. DRG-prisen er justert opp med 1,6 
%. Veksten innebærer noe risiko, men administrerende direktør mener at budsjettet er 
oppnåelig.  
 
Andre Aktivitetsbaserte inntekter er i hovedsak egenandeler og refusjoner fra Helfo for 
laboratoriet- og røntgentakster. Nedgangen fra 2017 skyldes at Raskere tilbake ordningen 
utgår, og inntektene vil delvis bli kompensert som ordinær ISF-inntekt. Denne posten 
vurderes å ha liten risiko.  
 
Andre inntekter er budsjettert i henhold til avtaler og kontrakter som foretaket har mot andre 
samarbeidspartnere. Dette består av samarbeid mot kommuner, husleieinntekter, 
prosjektinntekter og andre inntekter. Reduksjonen fra prognose 2017 til budsjett 2018 
skyldes salg av eiendom i 2017, samt tiltaksmidler som ikke er videreført i 2018. Denne 
posten vurderes å ha liten risiko. 
 

8.2 Kostnader 

Varekostnader består hovedsakelig av medisinske varekostnader og gjestepasienter.  
 
Medisinske varekostnader er økt i budsjett for 2018, og er forsøkt tilpasset aktiviteten som 
foretaket har planlagt i 2018.  Den største enkeltposten er H-resept (pasientadministrerte 

Årsbudsjett Prognose 2017 Budsjett 2018

Budsjett- 

økning kr mot 

budsjett

%-vis vekst 

mot B17

Budsjett- 

økning kr mot 

prognose

%-vis vekst 

mot P17

ISF inntekter 1 881 682 1 888 311 2 011 507 129 825 6,9 % 123 197 6,5 %

Andre aktivitetsbaserte inntekter 418 700 439 427 439 300 20 600 4,9 % -127 0,0 %

Basisitilskudd 4 001 560 4 001 560 4 197 867 196 307 4,9 % 196 307 4,9 %

Andre inntekter 265 335 294 035 246 283 -19 052 -7,2 % -47 752 -16,2 %
Sum driftinntekter 6 567 277 6 623 332 6 894 958 327 681 5,0 % 271 626 4,1 %

Medisinsk forbruk 715 170 747 879 802 962 87 793 12,3 % 55 083 7,4 %

Andre varekostnader 353 650 391 992 394 960 41 310 11,7 % 2 968 0,8 %

Lønn 4 444 599 4 517 538 4 612 802 168 203 3,8 % 95 264 2,1 %

Andre driftskostnader 730 406 747 639 760 780 30 374 4,2 % 13 141 1,8 %

Avskrivninger 233 152 218 272 233 153 1 0,0 % 14 881 6,8 %
Sum driftskostnader 6 476 977 6 623 321 6 804 658 327 681 5,1 % 181 337 2,7 %
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legemidler). I budsjett 2018 utgjør den kr 309 mill. og inkluderer finansieringsansvar for nye 
legemidler som foretaket overtar i 2018.  
 
Budsjettet for medisinske varekostnader ekskl. H-resept er økt med 6,9 % målt mot budsjett 
2017. Det er risiko tilknyttet denne posten, spesielt med tanke på den generelle utviklingen 
innen kostnadskrevende legemidler. Veksten tidligere år har vært høyere enn hva foretaket 
har tatt høyde for i budsjettet.   
 
Gjestepasientkostnader budsjetteres opp. Det er spesielt kjøp av gjestepasientplasser i andre 
regioner, samt Fritt behandlingsvalg TSB fra HELFO som øker. Det er fremdeles noe risiko 
knyttet til denne posten. 
 
Veksten i personalkostnader er på 3,8 % målt mot budsjett.  Lønnsoppgjøret for 2018 er 
beregnet på grunnlag av føringer i statsbudsjettet. Lønnskostnader er detaljert budsjettert 
med fast og variabel lønn i alle resultatenheter. Fastlønn er budsjettert basert på gjeldende 
bemanningsplaner.  
 
Flere klinikker har et negativt budsjettavvik på lønnskostnadene i 2017, hvor budsjettet for 
2018 innebærer vesentlige utfordringer som klinikkene arbeider med å løse. Det er denne 
budsjettposten det er knyttet størst risiko til. 
 

Andre driftskostnader har fått en økning i forhold til budsjett og prognose. Hovedårsaken til 
dette er: 

 økte kostnader til HV IKT med 23,7 mill.  
 økt reserve til uforutsette kostnader og risiko i budsjettet. 

 
Tiltakspakken videreføres ikke i 2018. Det gir en reduksjon i budsjettet på kr 24,8 mill. Øvrig 
vedlikeholdsbudsjettet holdes uendret. 
 
Avskrivningene er budsjettert ut fra kalkyler på eksisterende anlegg og nye planlagte 
investeringene i 2018, og er lik som i 2017. Budsjettposten vurderes å ha liten risiko.  
 
Finanskostnader er for 2018 er budsjettert til kr 10,3 mill. Posten har liten risiko.  
 

8.3 Risikovurdering 

Selv om resultatkravet er justert ned til samme nivå som i 2017, er budsjettet stramt og 
utfordrende i forhold til behovet og etterspørselen etter helsetjenester. Når vi tar høyde for 
forventingen om økt aktivitet og økningen i kostnadskrevende legemidler, er budsjettet for 
2018 strammere enn for 2017. I tillegg gir ytterligere økning i ABE-reformen på 0,7% en økt 
risiko. 
 
Særskilte risikoområder: 
 
Kostnadskrevende medikamenter 
Foretaket har stadig økning i forbruk og kostnader knyttet til kostnadskrevende 
medikamenter som ligger langt over vanlig aktivitetsvekst, og vekst i inntektene. Dette gjelder 
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for eksempel legemidler på H-resept, kreftmedikamenter og biologiske legemidler. I 
budsjettet er det ikke gitt særskilte tildelinger til klinikkene få ta høyde for denne økningen. 
 
Behandlingshjelpemidler  
Foretaket har stadig økning i tilbud, forbruk og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. 
I budsjettet for 2018 er det ikke gjort noen særskilt budsjettildeling til å dekke denne 
økningen.     
 
Økt vedlikehold og reparasjoner  
I langtidsbudsjettet for 2018-2017 er det lagt til grunn en økning i budsjettet til økt 
vedlikehold og reparasjoner for både bygg og MTU. Det er ikke funnet rom til å øke denne 
posten i budsjett 2018.   
 
LIBRA  
Alle foretakene i Helse Vest skal anskaffe nytt system for regnskap, budsjett, innkjøp og 
forsyning. For 2018 vil det påløpe ekstra kostnader som følge av implementeringsprosjektet. 
Det er ikke funnet rom i budsjett 2018 til å dekke ekstra kostnader, og prosjektet må dekkes 
med intern omprioritering. 
 

Utenom disse områdene er risiko i budsjettforslaget knyttet til: 
 

 Høyt kostnadsnivå og risiko for manglende realisering av tiltakene som skal tilpasse 
driften til inntektsrammen, spesielt med tanke på lønn.  

 Økt aktivitet gir ikke forventet ISF-inntekt.  
 Høyere lønnsoppgjør enn forutsatt. 

 
Etter en totalvurdering vurderer administrerende direktør at risikoen er størst på områder 
som variabel lønn, medikamentkostnader og behandlingshjelpemidler.  
 
Det er i budsjettforslaget tatt høyde for noe risiko og usikkerheten med en reservepost for 
uforutsette kostnader på kr 35 mill. Hensikten er å skape en mer forutsigbar ramme rundt de 
økonomiske forutsetningene for klinikkene, ved at nye kostnadselement i minst mulig grad 
skal komme som nye utfordringer for klinikkene i løpet av året.  
 

9 Investeringer og finansiering 

I styremøte i juni besluttet styret langtidsbudsjettet for både drift og investeringer for 
perioden 2018–2027. Vedtatt 5-årig investeringsplan er lagt til grunn for utarbeidelsen av 
detaljene for 2018.  
 

9.1 Investeringsforslag 2018 

Administrerende direktør har vurdert foretakets resultatutvikling i 2017 og resultat i 2018 
opp mot forventet investeringsbehov i langtidsbudsjettet. For å sikre de langsiktige 
investeringsplanene har investeringsbudsjettet i 2018 blitt trukket ned med kr 44 mill. 
sammenlignet med investeringsbudsjettet i langtidsbudsjettet 2018–2027. Administrerende 
direktør har vurdert størrelsen på budsjettet for 2018 med bakgrunn i foretakets 
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investeringsbehov, og vil vente med ev. ytterligere justeringer i investeringsbudsjettet til 
endelig resultat for 2017 foreligger.   
 

Estimert investeringsbehov for SUS2023 i 2018 er oppdatert. 

 
Tabell 9 

 
Tall i hele tusen. 

 

Budsjettet (ekskl. SUS2023) på kr 245,3 mill. inkluderer foreløpig estimat på 97,8 mill for 
investeringsprosjekter som videreføres inn i 2017. Beløpet vil bli oppdatert når endeling tall 
for 2017 foreligger.  
 
Tabell 10 viser forslag til investeringer for 2018.  
 
Tabell 10 

 
Tall i hele tusen. 

 

Budsjett 2017

Estimat per 

oktober 2017 Budsjett 2018

MTU 154 400             84 250               168 200          

Annet Bygg 59 600               29 574               51 143            

Annet 16 400               18 754               26 000            

sum 230 400             132 578             245 343          

- SUS2023 Ullandhaug 142 900             127 800             438 200          

- SUS2023 Arealplan Våland 2 000                 

- SUS2023 OU 7 100                 5 200                 10 000            

sum SUS2023 150 000             135 000             448 200          

Totalt 380 400             267 578             693 543          

2018

SUS2023-Ullandhaug 438 200

SUS 2023 - OU 10 000

Sum SUS 2023 448 200

MTU

Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / Opr.Lamper/taksøyler 19 000

CT-lab 12 10 000

Mobile C/G-buer 10 000

Rtg. - Angio Lab 6 intervensjonsstue 12 000

Forskning 5 600

Mammografiapparater m/arb.stasjoner 9 101

Rtg.- Hillevåg 8 000

Sum inv <5 mill 78 174

Udefinert - akutt investering 16 326

SUM MTU 168 200

Bygg

Lovpålagt/HMS 3 650

Mindre rehabl. 5 350

Ombygging for MTU 16 000

Bygg - Overført investeringer fra 2017 26 143

SUM Bygg 51 143

Annet

Transportmidler 6 500

IKT - følgekostnader 2 000

Annet - Rullende matriell 1 000

Annet - Diverse overført investeringer fra 2017 1 500

Risiko-reserve Bygg/MTU 15 000

SUM Annet 26 000

Sum investeringsbudsjett 693 543



 

18 
 

Sykehusutbyggingsprosjektet 

Sykehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i 2018. Investeringene i 2018 er 
estimert til kr 450 mill. Kostnadene i 2018 består i hovedsak av kjøp av tjenester fra 
arkitekt/ingeniører (Nordic Cowi), samt fra Sykehusbygg HF. I langtidsbudsjettet var det lagt 
til grunn et lavere budsjett i 2018. Dette henger sammen med lavere forbruk i 2017 enn 
budsjettert.  
 

Medisinteknisk utstyr (MTU) 

For 2018 foreslår administrerende direktør at det prioriteres om lag kr 168 mill. til MTU. Det 
er stort behov for utskiftning for ulike typer mindre utstyr under kr 5 mill. og investeringene 
de to siste årene har vært lave, til dels på grunn av lange innkjøpsprosesser. Investeringene er 
i hovedsak nødvendige utskiftninger av eksisterende maskiner, og ikke innvesteringer i nytt 
utstyr.  
 

Andre investeringer til bygg og annet 

Andre investeringer er blant annet kjøp av ambulanser, andre bygningsmessige endringer 
samt ombygging av bygg for tilpasning av nytt medisinskteknisk utstyr. De største postene er 
synligjort i tabellen. 
 
I tillegg er det til sammen reservert kr 15 mill. til akutte investeringer. 
 
Administrerende direktør forslår et samlet investeringsbudsjett i 2018 på kr 694 mill.  
 

9.2 Finansieringsplan 

Foretaket finansierer investeringer med avskrivninger, overskudd, ev. lån og gaver. Til 
fratrekk kommer avdrag på lån samt likviditet til HV IKT. 
 
Tabellen nedenfor viser finansieringsplanen for perioden.   
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Tabell 11 

 
 

Avskrivningene er beregnet ut fra anleggsregisteret, samt estimat for avskrivninger på 
investeringer i 2018. Sammen med resultatet for 2018 gir det en kontantstrøm fra driften på 
kr 313 mill.  
 
Totalt har Helse Stavanger et finansieringsgrunnlag i 2018 på kr 833 mill. inkludert 265 mill i 
lån fra HOD og kr 75 mill i lån fra Helse Vest RHF. Med et investeringsbudsjett på kr 694 mill 
betyr det at foretaket overfører kr 139 mill til investeringer senere år.  
 

10 Likviditet 

Likviditetsbudsjettet for 2018 er utarbeidet i tråd med gjeldende mal. Likviditetsbudsjettet 
baserer seg på inn- og utbetalinger beregnet ut fra budsjettet.  
 
Budsjettet skal være ferdig periodisert ferdig innen 31.12.17. På nåværende tidspunkt har 
foretaket utarbeidet et estimat for UB, samt forslag til månedlig likviditetsprognose som 
harmonerer med budsjettet og den foreløpige periodiseringen.  
 
 
 
 
 
Foreløpig likviditetsbudsjett (i hele tusen): 

2018

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 80

+ Avskriving 233

= Kontantstrøm fra driften 313

+/- Resultatavvik året før -80

+ Opptak av nye lån 265

+ Overført likviditetslån fra året før 75

-  Avdrag lån -48

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -37

+ Gaver 0

+/-overført likviditet fra året før 346

+/- annet 0

Finansieringsgrunnlag investeringer 833

2018

SUS2023 448
Medisinteknisk utstyr 168

Bygg 51

Annet 26

Investeringsbudsjett 694

Avvik mellom investeringsplaner og 

finansielt grunnlag 139
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Tabell 8 

 
 
 

 

Vedlegg 1: Styresak fra Helse Vest RHF – sak 121/17 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018. 

Vedlegg 2: Oppsummeringer av klinikkenes budsjettskriv. 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Vest RHF  
DATO: 04.12. 2017 
SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Terje Arne Krokvik  
SAKA GJELD: Inntektsfordeling og resultatkrav 2018  
 
ARKIVSAK: 2016/9323  
STYRESAK: 121/17  
  
STYREMØTE: 14.12.2017 
  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Styret vedtar fordeling av inntektsramme 2018 for helseføretaka. Detaljert bestilling 
for dei enkelte helseføretaka blir lagt i styringsdokument for 2018. 

 
Inntektsramma 2018 fordelt pr. helseføretak:     

 
 

2. Administrerande direktør får fullmakt til å foreta endringar og eventuelle 
korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør får og fullmakt til 
å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i 
Helse Vest RHF. 

 
3. Resultatkrav for 2018 blir som følgjer:  

 
 

Endelege investeringsrammer for helseføretaka blir fastlagt i sak om Konsernbudsjett 2018 i 
styremøte i februar 2018.  

INNTEKTSFORDELING 2018
Helse 

Stavanger
Helse 
Fonna Helse Bergen

Helse 
Førde

Helse 
Vest RHF SUM

SUM, ISF 1 944 312    925 280       3 054 922       625 558          -              6 550 072      

SUM, basisramme fordelt etter modell 3 858 194 2 038 845 5 675 613 1 712 607 0 13 285 259

Kvalitetsbasert finansiering 24 846 14 700 51 108 11 346 102 000

SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 339 673 224 450 889 826 194 371 4 063 990 5 712 310
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast 
på): 9 598 7 366 30 848 19 849 67 661

SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF 6 176 622 3 210 641 9 702 316 2 563 732 4 063 990 25 717 302

Endelig Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest
inntektsfordeling Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL

Resultatkrav 2018 80 000 40 000 110 000 28 000 12 000 1 000 150 000 421 000
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1. Innleiing 

Styret i Helse Vest behandla i møte den 21/6-2017 sak 071/17 B Førebels inntektsfordeling 
og resultatkrav 2018. Førebels inntektsfordeling blei vedtatt før sommaren for å gi 
helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og omstillingsprosessane. 
St.prp. nr.1 (2017 – 2018) forslag til statsbudsjett 2018 blei lagt fram den 12. oktober 2017.  
 
Regjeringa har no saman med sine samarbeidspartnarar komme fram til ein budsjettavtale 
som inneber endringar i forhold til forslag til statsbudsjett. Stortinget vil vedta statsbudsjettet 
den 19. desember 2017. Administrerande direktør legg med dette fram forslag til endeleg 
inntektsfordeling 2018 og resultatkrav 2018 med basis i forslag til statsbudsjett og 
budsjettavtale i Stortinget. Helseføretaka skal i løpet av desember vedta sine budsjett for 
2018. Sak om konsernbudsjett 2018 vil bli lagt fram for styret i februarmøtet 2018.   
 
Statsbudsjettet vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og oppdragsdokumentet 2018 frå 
Helse- og omsorgsdepartementet er venta å bli sendt over til dei regionale helseføretaka 
tidleg i januar 2018. Det må derfor takast atterhald for budsjettmessige konsekvensar som 
måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i statsbudsjettet 
under Stortinget sin endelege behandling. 
 
Den samla inntektsramma bygger på forslag til statsbudsjett 2018 St.prp. nr 1 (2017-2018). 
 
Det er i statsbudsjettet lagt opp til å styrke sjukehusa sin økonomi på til saman kr 1,522 mrd. 
Dette gir grunnlag for ein samla vekst på 2 % samanlikna mot saldert budsjett 2017.  
 
Det er forventa ein pris- og lønsvekst på 2,7 % frå 2017 til 2018. 
 
Reduserte pensjonskostnader i dei regionale helseføretaka er venta å utgjere kr 800 mill. i 
2018 samanlikna mot saldert budsjett 2017. Reduksjonen i basisramma blir gjort med basis i 
nasjonal inntektsmodell. For Helse Vest utgjer dette kr 152 mill. For Helse Vest er det  
tilnærma inga endring samanlikna mot revidert nasjonalbudsjett 2017. 
 
For pasientbehandling som er omfatta av ISF-ordninga er det lagt til rette for ein vekst på om 
lag 1,6 % frå 2017 til 2018. Frå 2017 er finansiering av poliklinisk aktivitet innan psykisk 
helsevern og rusbehandling inkludert i ISF.  
 
Det er lagt til rette for ein vekst på 6,8 % i aktiviteten innanfor poliklinisk aktivitet som 
omfattar laboratorie- og radiologiske undersøkingar i helseføretaka.  
 
Det er lagt opp til meir effektiv drift av statlege verksemder. Avbyråkratiserings – og 
effektiviseringsreforma blir gjennomført på same måte for regionale helseføretak som i 2015-
2017. I st.prp. nr.1 (2017 – 2018) er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma sett til 0,5 
% av verksemda sine driftsutgifter. I budsjettavtalen blir reforma ytterlegare auka frå eit 
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trekk på 0,5 % til 0,7%. For dei regionale helseføretaka samla sett utgjer dette om lag kr 955 
mill. i 2018. Parallelt med dette foreslår regjeringa å tilføre om lag kr 716 mill. i basisramme 
til dei regionale helseføretaka for å gi rom til bl.a. investeringar og anskaffingar. Reforma 
inneber at tilskota til helseføretaka blir redusert med netto kr 239 mill.  
    
Reforma fritt behandlingsval er innført frå 1. november 2015. Godkjenningsordninga for 
private har frå oppstart omfatta døgnbehandling innanfor rus og psykisk helsevern. I tillegg 
har enkelte tenester innanfor somatikk vore inkludert. Frå 2017 blei ordninga utvida til å 
omfatte fleire somatiske tenester. Utgiftene til pasientbehandling som er omfatta av fritt 
behandlingsval er anslått til kr 130 mill. i 2018.  
 
Dei regionale helseføretaka vil overta finansieringsansvaret frå folketrygda for fleire 
legemiddelgrupper frå 1. januar 2018 med til saman kr 766 mill., svarande til forventa utgifter 
for helseføretaka i 2017.  
 
Regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern kvar for seg skal ha ein årleg vekst som er 
høgare enn somatikk, også kalla «den gylne regel», blir ført vidare. 

2. Føresetnader i statsbudsjettet  
  
2.1. Aktivitetsvekst på 2 % 
Det er foreslått å styrke sjukehusa sin samla økonomi med kr 1,522 mrd. samanlikna mot 
saldert budsjett 2017. Det er i budsjettopplegget lagt til rette for ein vekst i 
pasientbehandlinga på om lag 2 % på nasjonalt nivå. Den generelle styrkinga av 
pasientbehandlinga er berekna på heile inntektsgrunnlaget til helseføretaka, og gjeld derfor 
all pasientbehandling innan somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. For å handtere 
denne aktivitetsveksten er basisramma til dei regionale helseføretaka auka med 1 123,9 mill. i 
2018. For Helse Vest utgjer dette ein auke på kr 213,5 mill.  
 
2.2. Pensjonar   
Den samla pensjonskostnaden for 2018 ligg an til å bli om lag kr 800 mill. lågare enn det som 
ligg til grunn for saldert budsjett 2017. For Helse Vest utgjer dette ein reduksjon i basisramma 
på kr 152 mill. for 2018. Reduksjonen er gjort med basis i nasjonal inntektsmodell. Det er 
tilnærma ingen endring i pensjonskostnaden samanlikna mot revidert nasjonalbudsjett 2017. 
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Endringa i pensjonskostnaden for helseføretaka er som følgjer: 
 

 
  
Det er ikkje gjort nokon justering i inntektsramma til helseføretaka som følgje av endringa i 
pensjon. Dei endringane som ligg i tabellen ovanfor vil bli fanga opp ved kommande justering 
av pensjon. 
 
Den samla endringa i pensjon for dei regionale helseføretaka viser ein nedgang på kr 300 mill. 
samanlikna mot revidert nasjonalbudsjett 2017. Nedgangen er i all hovudsak nytt til Helse 
Sør-Øst. Denne endringa blir fordelt på dei regionale helseføretaka etter inntektsmodellen. 
Dette inneber at Helse Vest får ein reduksjon i inntektsramma på kr 57 mill. medan kostnaden 
blir redusert med i underkant av kr 2 mill. Dette inneber isolert sett ei auka utfordring på om 
lag kr 55 mill. 
 
2.3. Oppdatering nasjonalt inntektssystem 
Systemet for fordeling av basisramme mellom dei regionale helseføretaka er bygd opp av 
såkalla behovs- og kostnadsindeksar. Dei ulike behovs- og kostnadsindeksane blir samla i ein 
ressursbehovsindeks som beskriv samla ressursbehov for kvart RHF relativt til 
landsgjennomsnittet. Ressursbehovsindeksen blir endra kvart år som følgje av oppdatering av  
folketalet i regionane, kostnadsdelar og sosiale kriteria.  
 
Departementet har oppdatert modellen med siste tilgjengeleg statistikk for befolkning, alder, 
kostnadsdelar og ulike sosiale kriteria samt kostnadsdelar for områda somatikk, psykisk 
helse, rusbehandling og prehospitale tenester. 
 
Endringar i fordelinga av basisramma mellom regionane i 2018 skjer som følgje av 
oppdatering av ulike kriterieverdiar. Oppgåveendringar frå 2017 til 2018 vil og påverke 
fordelinga. Effekten av kapital og gjestepasientoppgjer er innarbeida i fordelinga. 
 
Samla omfordelingseffekt av inntektsmodellen for 2018 viser ein negativ effekt på kr 19 mill. 
for Helse Vest.  
 
2.4. Avbyråkratisering og effektivisering samt auka basis til investeringar 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma som blei innført i 2015 blir og vidareført i 
2018. I st.prp. nr.1 (2017 – 2018) er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma sett til 0,5 
% av verksemda sine driftsutgifter. I budsjettavtalen blir reforma ytterlegare auka frå eit 

Pensjonskostnad Stavanger Fonna Bergen Førde SUM HF Føretaksgruppa
St. prp. 1 - Statsbudsjett 2017 693 200 364 300 1 180 600 279 400 2 517 500 2 600 000
Revidert nasjonalbudsjett 2017 665 600 339 600 1 158 200 259 600 2 423 000 2 505 000
Endring RNB 2017 -27 600 -24 700 -22 400 -19 800 -94 500 -95 000

Juni-beregning - grunnlag St. prp.1 - 
Statsbudsjett 2018 662 700 340 300 1 158 000 259 800 2 420 800 2 503 600

Reduksjon 2018 i forhold til RNB 2017 -2 900 700 -200 200 -2 200 -1 400
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trekk på 0,5 % til 0,7%. Dette inneber ein ytterlegare reduksjon i basisramma tilsvarande 0,7 
% av samla driftsutgifter. For Helse Vest inneber dette eit trekk i basisramma på om lag kr 
123,6 mill. I tillegg er det gjort ein reduksjon i dei aktivitetsbaserte inntektene tilsvarande 0,7 
%. 
 
Samtidig blir det tilført midlar til basisramma for å gi rom for bl.a. investeringar og 
anskaffingar. For Helse Vest utgjer dette kr 136 mill. i auka basisramme. 
 
For Helse Vest utgjer nettoeffekten av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma om lag 
kr 46 mill. i reduserte inntekter for 2018.   
 
Den samla estimerte effekten av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma sidan 2015 
for Helse Vest er følgjande: 

 
 
2.5. Overføring av finansieringsansvaret for legemidlar frå folketrygda 
Dei regionale helseføretaka vil overta finansieringsansvaret frå folketrygda for fleire 
legemiddelgrupper frå 1. januar 2018.  
 
Legemiddelgruppene som er foreslått overført er legemidlar til behandling av alvorleg astma 
og legemidlar til behandling av mastocytose (sjelden blodsjukdom). Legemidlar til behandling 
av mastocytose er ikkje tatt i bruk enda. Vidare gjeld det legemidlar til behandling av hiv og 
hepatitt B, samt attverande legemidlar til behandling av hepatitt C, som har delvis 
overlappande indikasjon og derfor bør overførast samtidig. Totalt utgjer dette kr 766 mill., 
tilsvarande forventa utgifter for helseføretaka. Det vil vere mogleg for dei regionale 
helseføretaka å oppnå prisreduksjon gjennom innkjøpsordningane.  
 
Dei regionale helseføretaka fekk overført finansieringsansvaret frå folketrygda for fleire 
kreftlegemidlar frå 1. mai 2017 med til saman kr 585 mill. Som følgje av heilårseffekt for 
desse legemidlane i 2018 blir det foreslått å overføre ytterlegare kr 292 mill. frå folketrygda 

2015 2016 2017 2018 SUM

Avbyråkratisering 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Budsjettavtale 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 %
Tillegg 0,1 %
SUM 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 %

Trekk i samlet budsjett (estimat) -142 050 -176 450 -212 566 -183 038
Tilbakeført i rammen 112 050 113 450 101 566 136 038

Nettoeffekt ABE-reforma (estimat) -30 000 -63 000 -111 000 -47 000 -251 000

Estimert effekt HF:
Helse Stavanger -9 000 -18 000 -31 000 -13 000 -71 000
Helse Fonna -4 000 -9 000 -17 000 -7 000 -37 000
Helse Bergen -14 000 -28 000 -50 000 -21 000 -113 000
Helse Førde -3 000 -8 000 -13 000 -6 000 -30 000

Nominelle tall, i heile tusen



 

6 
 

til dei regionale helseføretaka. Legemidlane blir inkludert i innsatsstyrt finansiering frå 2018 
noko som utgjer kr 150 mill. av beløpet. 
 
Som følgje av innføring av nøytral meirverdiavgift i 2017, som inneber at helseføretaka får 
tilbakebetalt utgifter til meirverdiavgift på varer og tenester som inngår i drifta av 
verksemdene, blir meirverdiavgifta lik kr 217,2 mill. trekt ut av midlane som blir overført til 
dei regionale helseføretaka si basisramme.   
 
Totalt er det foreslått å flytte kr 690,8 mill. frå folketrygda til dei regionale helseføretaka. For 
Helse Vest utgjer dette ei auke i basisramma på kr 130,8 mill. Den auka løyvinga er fordelt til 
helseføretaka gjennom inntektsmodellen.   
 
2.6. Eigenandeler 
Eigenandelane for lege- og psykologitenester, poliklinisk hjelp, lab/røntgen, pasientreiser, 
opphald ved opptreningsinstitusjonar og behandlingsreiser til utland er foreslått auka med 
1,8 % i gjennomsnitt.  
 
Eigenandeler for pasientreiser og behandlingsreiser til utland blir auka frå 1. januar 2018. 
Eigenandeler for pasientreiser er foreslått auka frå kr 146 til kr 149 per enkeltreise, og frå kr 
292 til kr 298 tur/retur. Resten av eigenandelane under takordningane blir auka frå 1. juli 
2018, som utgjer ei auke på 0,9 % for året under eitt.  
 
Det er foreslått å trekke ut kr 32,6 mill. frå dei regionale helseføretaka si basisramme. For 
Helse Vest utgjer dette eit trekk i basisramma på kr 6,2 mill.  
 
Det er i basisramma lagt inn ein kompensasjon for manglande prisstigning på eigenbetaling. 
Samla kompensasjon er på kr 55 mill. og for Helse Vest utgjer dette ei auke i basisramma på kr 
10,4 mill. 
 
Endringane blir innarbeida i den samla inntektsramma og fordelt gjennom inntektsmodellen. 
 
2.7. Utskrivingsklare pasientar 
Betalingssatsen for utskrivingsklare pasientar er auka frå kr 4622,- i 2017 til kr 4747,- i 2018.  
 
Dei regionale helseføretaka har i 2017 fått i oppdrag, i samarbeid med Helsedirektoratet, å 
etablere eit grunnlag for registrering av utskrivingsklare pasientar innan psykisk helsevern og 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Regjeringa vil foreslå endringar i forskrifta slik at også 
betalingsplikta frå 2019 gjeld pasientar innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling. 
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2.8. Inkludering av legemiddelgrupper i ISF 
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) blei det vedtatt å overføre 
finansieringsansvaret for PAH-legemidlar (pulmonal arteriell hypertensjon) og fleire 
kreftlegemidlar frå folketrygda til dei regionale helseføretaka. PAH-legemidlar blei overført 
frå 1. januar 2017 og kreftlegemidlane blei overført frå 1. mai 2017. Legemidlane skal frå 
2018 bli inkludert i innsatsstyrt finansiering og kr 525 mill. blir trekt frå basisramma til dei 
regionale helseføretaka. 
 
Konsekvensen for Helse Vest er eit uttrekk frå basisramma på kr 99,7 mill.  
 
2.9. Del aktivitetsbasert refusjon PH og TSB 
Frå 2017 er finansiering av poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern og rusbehandling 
inkludert i ISF. Det blei i forslag til statsbudsjett for 2017 varsla at ein tar sikte på å auke 
delen aktivitetsbasert finansiering for psykisk helsevern og TSB. Det er foreslått å flytte kr 
200 mill. frå dei regionale helseføretaka si basisramme til innsatsstyrt finansiering.  
 
For Helse Vest utgjer dette ein reduksjon i basisramma på kr 38 mill. 
 
2.10. Raskare tilbake  
Som varsla i Prop 1. S (2016-2017), ville Helse- og omsorgsdepartementet bruke 2017 til å 
legge om helsetenesta sin del av Raskare tilbake-ordninga slik at midlane i større grad inngår i 
det ordinære pasienttilbodet, samtidig som dei positive elementa i ordninga blir vidareført.  
 
Det er foreslått å flytte kr 616,7 mill. til dei regionale helseføretaka sine ordinære tildelingar 
for pasientbehandling, det vil sei basisramme og dei to aktivitetsbaserte ordningane 
innsatsstyrt finansiering og laboratorie- og radiologiske undersøkingar. Resterande midlar på 
kr 7 mill. er foreslått å gå til finansiering av blant anna ein forskingsbasert følgjeevaluering av 
omlegginga.  
 
Som ledd i omlegginga, er det i tillegg foreslått å flytte helserelaterte midlar i ordninga som 
NAV har disponert, med til saman kr 63,9 mill. til dei regionale helseføretaka sine ordinære 
tildelingar. 
 
Totalt er det foreslått å flytte midlar tilsvarande kr 673,4 mill. til dei regionale helseføretaka 
sine ordinære tildelingar. Av desse er kr 543,8 mill. foreslått fordelt mellom dei regionale 
helseføretaka sine basisrammer. For Helse Vest utgjer dette kr 103,3 mill. og har følgjande 
fordeling: 
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Resten av midlane er flytta til dei to aktivitetsbaserte ordningane. Det er flytta kr 113,1 mill. 
til innsatsstyrt finansiering og kr 16,8 mill. til laboratorie- og radiologiske undersøkingar.  
 
Det er om lag kr 40 mill. i ubrukte midlar frå tidlegare Raskare tilbake ordning. Det vil bli gjort 
ei særskilt vurdering og prioritering rundt desse midlane. Helse Vest vil komma tilbake til 
handteringa av desse midlane.  
 
2.11. Omlegging av laboratorietakstar  
Finansieringssystemet for laboratorieanalyser blir lagt om frå 1. januar 2018. Det er ein 
føresetnad at systemomlegginga er budsjettnøytral. For dei offentlege laboratoria er det 
foreslått å endre forholdet mellom den aktivitetsbaserte refusjonen og andelen som blir 
finansiert gjennom rammefinansiering.  
 
Det er foreslått å overføre kr 400 mill. til dei regionale helseføretaka si basisramme frå 
tilskotet til laboratorie- og radiologiske undersøkingar. Overføringa inneber at den 
aktivitetsbaserte refusjonen for dei offentlege laboratoria går ned med om lag 6-7 % motsvara 
av ein tilsvarande styrking av den rammefinansierte delen av finansieringa. På grunn av at 
laboratorietakstane kan ha medført noko høgare kostnadsdekking enn tilsikta, blir 
refusjonstakstane for sjukehuslaboratoria underregulert med kr 20 mill. 
 
For Helse Vest utgjer dette ei auke i basisramma på kr 75,8 mill. Helsedirektoratet vil venteleg 
avslutte arbeidet med ny finansieringsordning medio desember. Effektane av omlegginga er 
førebels uklare og Helse Vest vil komma tilbake til fordelinga av midlane så snart som 
arbeidet er sluttført og effektane av omlegginga er kjent.  
 
For å ytterlegare stimulere til auka effektivisering, blir dei aktivitetsbaserte refusjonane for 
laboratorie- og radiologiområdet underregulert med om lag kr 40 mill. inkludert 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma. Refusjonssatsane for radiologi aukar i 
gjennomsnitt med 1 % i 2018 og for laboratorieverksemd med om lag 0,2 %. 
 
 
 

Raskare tilbake midlar til fordeling 2018
Flytting av raskare tilbake midlar til basisramme 103 304         

Regionale satsingar/kjøp frå private:
   Arbeidsmedisinsk avd. regional teneste -8 000            
   Psyk helse avtalar (nye) -12 000         
   Rehab avtalar (vidareføring) -32 000         

Til ordinær basisfordeling --> 51 304           

Stavanger Fonna Bergen Førde Annet Til sammen
  Basisfordeling iht. vedtatt inntektsmodell 14 627           7 611             22 978           6 088             52 000           103 304         
alle tall i heile tusen
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2.12. Forhold som må handterast innanfor ordinær basisramme  
Det skal gjennomførast ei NATO øving, Trident Juncture, i 2018 med ein anslått kostnad for 
helseføretaka på om lag kr 50 mill.  
 
Overgangen til ein poststraum og ingen laurdagsombering gir auka kostnadar for dei 
regionale helseføretaka på anslagsvis kr 30 mill. Det er føresett at dei regionale helseføretaka 
dekker desse kostnadane innanfor den ordinære basisramma.  
 
2.13. Andre forhold i basisramma – mindre/tekniske endringar 
Det er gjort fleire justeringar i basisramma knytt til følgjande postar:  
 
2.13.1 Jordmortenester 
Det er foreslått å flytte kr 1 mill. knytt til honorering av enkelte tenester utført av jordmor til 
dei regionale helseføretaka si basisramme. For Helse Vest utgjer dette kr 0,2 mill. og er fordelt 
i ramma til helseføretaka gjennom inntektsmodellen.  
 
2.13.2 Transporttilbod psykisk sjuke 
Dei regionale helseføretaka fekk i 2014 i oppdrag å sette i verk prosjekter med mål om å blant 
anna tydeleggjere at helsetenesta har hovudansvaret for transport av psykisk sjuke pasientar, 
redusere omfanget av bruk av politi i pasienttransport og førebygge unødvendige 
innleggingar i akuttavdeling. Alle dei fire regionale helseføretaka har etablert prosjekt som tar 
hand om føremålet med tilskotet.  
 
For å sikre at erfaringane frå prosjekta blir vidareført i ordinær drift er det foreslått å flytte kr 
21 mill. til dei regionale helseføretaka si basisramme. For Helse Vest utgjer dette kr 4 mill. 
Midlane vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
2.13.3 Redusert apotekavanse 
Dei regionale helseføretaka sine utgifter blir redusert med kr 7 mill. som følgje av lågare 
apotekavanse. Det blir derfor gjort eit trekk i basisramma, og for Helse Vest utgjer dette kr 1,3 
mill. Trekket er fordelt i ramma til helseføretaka gjennom inntektsmodellen. 
 
2.13.4 Utførande helsepersonell 
Det er foreslått at kontaktar hos optikar og ortoptistar (ortoptist undersøker, diagnostiserer 
og behandlar skjegling, dobbeltsyn og samsynsproblem), som er tilsett i helseføretaka, blir 
inkludert som helsepersonellgrupper i innsatsstyrt finansiering frå 2018, og i grunnlaget for 
ordinær eigenandel. Endringa blir gjennomført kostnadsnøytralt. Det er foreslått å gjere eit 
uttrekk på kr 4,5 mill. frå dei regionale helseføretaka sine basisrammer. For Helse Vest utgjer 
dette kr 0,9 mill.  
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2.13.5 Oppsummert endring av basisramma 

  
 
2.14. Medisinske undersøkingar i Statens barnehus 
I 2017 blei dei regionale helseføretaka tildelt kr 13,2 mill. til å styrke tilbodet om medisinske 
undersøkingar i Statens barnehus. Det er foreslått å auke tilskotet med kr 7 mill. i 2018, slik at 
det samla tilskotet blir kr 20,5 mill. Helse Vest sin del av dette er kr 3,9 mill. Tilskotet vil bli 
fordelt på eit seinare tidspunkt. 
 
2.15. Klinisk multisenterstudie ME 
Det er over fleire år gitt eit tilskot på kr 2 mill. til nasjonal klinisk multisenterstudie av 
CFS/ME leia av Helse Vest. Tilskotet blir vidareført i 2018. I tillegg er det gitt kr 1 mill. til 
forsking innan ME gjennom budsjettavtalen. Tilskotet vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt. 
 
2.16. Landsdekkande modell for organisering av rettspsykiatri 
Frå 2014 har ein ny modell for organisering av rettspsykiatrien blitt prøvd ut ved 
Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri på Brøset. Regjeringa foreslår 
å samla gje eit tilskot på kr 10,1 mill. i 2018 for å gjere modellen landsdekkande. Helse Vest 
sin del av dette er kr 1,1 mill. Tilskotet vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.    
 
2.17. Nasjonalt program for screening for tarmkreft 
På bakgrunn av Helsedirektoratets anbefaling, vil regjeringa innføre eit nasjonalt program for 
screening for tarmkreft. Det er foreslått eit samla tilskot på kr 62,8 mill. i 2018, der om lag kr 
20 mill. vil gå til utvikling av nytt IT-program, starte rekruttering av personell, skopiskule, 

Oppsummert blir endring i basisramma som følger (tall i mill. kroner):
Avbyråkratiserings- og effektivisering (0,7 pst)* -123,619kr                 
Auka basisramme (jfr. Avbryåkratisering) 136,038kr                   
Pensjon -152,000kr                 
Flytting av kreftlegemidlar frå trygd (restdel av heilårseffekt) 55,000kr                     
Flytting av legemidlar frå trygd (nye frå 2018) 149,340kr                   
Kutt legemidlar til RHF-ene ved overføring frå trygd -3,800kr                      
Inkludering av legemidlar i ISF -99,700kr                    
MVA andelen for legemidlar -41,247kr                    
Flytting av raskare tilbake 103,304kr                   
Konsekvensjustering eigenandeler (pasientreiser og poliklinikk) -6,194kr                      
Transporttilbod for psykisk sjuke 4,000kr                        
Jordmorteneste 0,190kr                        
Eigenandeler - kompensasjon for manglande prisomrekning 10,400kr                     
Utførande helsepersonell -0,850kr                      
Endra apotekavanse -1,330kr                      
Endra andel aktivitetsbasert refusjon PH og TSB -38,000kr                    
Budsjettnøytral omlegging av labtakstar 75,831kr                     
Aktivitetsvekst 2018 (2,0 pst) 213,498kr                   
Prisvekst 405,635kr                   
Oppdatering nasjonal inntektsmodell -19,287kr                    

Sum endring basisramme 667,209kr                   
* i  ti l legg kjem effekten av ABE-reforma på aktivitetsbaserte inntekter
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investering i endoskopisenter med meir i det nye nasjonale programmet. Tilskotet må aukast 
fram til 2025 som følgjer av gradvis oppbygging nasjonalt. Helse Vest sin del av dette er kr 1,5 
mill. Tilskotet vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
2.18. Avansert heimesjukepleie 
Det er foreslått å vidareføre tilskot på kr 6,1 mill. til å vidareutvikle avansert heimesjukepleie 
for alvorleg sjuke barn. Midlane er fordelt til Helse Stavanger.  
 
2.19. Omlegging av arbeidsgivaravgift 
I 2004 blei det innført ei kompensasjonsordning for bortfall av differensiert 
arbeidsgivaravgift. Frå 2007 blei differensiert arbeidsgivaravgift innført igjen i Nord-Noreg og 
i mange enkeltkommunar i landet elles. Kompensasjonen til dei regionale helseføretaka blei 
derfor redusert frå 2007. Endringar i arbeidsgivaravgifta frå 1. juli 2014 er ikkje tatt omsyn til 
i kompensasjonsbeløpet. Kompensasjonen blir vidareført i 2018 med kr 160 mill., og for Helse 
Vest utgjer dette kr 27,8 mill. Midlane er fordelt til helseføretaka som øyremerka midlar. 
 
2.20. Tilskot til turnusteneste 
Hovuddelen av kostnadane for turnuslegar og fysioterapeutar i sjukehus skal dekkast av 
basisramma til dei regionale helseføretaka. Det årlege tilskotet kjem i tillegg og skal 
kompensera for tilrettelegging, rettleiing og supervisjon av turnuskandidatar. I 2018 blir det 
gitt eit tilskot på kr 35 mill. Helse Vest sin del av dette er kr 6,6 mill. Tilskotet vil bli fordelt på 
eit seinare tidspunkt.  
 
2.21. Protonsenter 
Dei regionale helseføretaka fekk, med bakgrunn i dei avklaringane som er gjort når det gjeld 
rammevilkåra, frist til 23. oktober 2017 med å greie ut for to protonsenter i Noreg. Gjennom 
omgrupperings prp. er det foreslått at det blir bygd eit protonanlegg i Oslo innan 2023, og eit i 
Bergen innan 2025. I budsjettavtalen mellom regjeringa og partia Venstre og KRF, er det 
avklart at bygging i Bergen kan skje parallelt med Oslo, dersom Helse Vest kan 
mellomfinansiere utbygginga i desse to åra. Det er då ein føresetnad at finansiering kjem frå 
staten basert på ferdig anlegg i 2025. Dette anlegget er 100% finansiert av staten, med 70% 
lån og 30% tilskot. Avklaringa rundt desse spørsmåla vil endeleg skje i Stortinget i desember i 
samband med sluttbehandlinga av Statsbudsjettet for 2018.  Det er foreslått at tildelinga til 
etablering av protonbehandling i Noreg blir vidareført med kr 20,5 mill. i 2018. Det er 
førebels ikkje avklart korleis midla blir fordelt.  
 
3. Kvalitetsbasert finansiering  
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) inneber at ein del av budsjettet (ca. kr 540 mill.) blir gjort 
avhengig av måloppnåing på kvalitetsindikatorar. KBF blei innført som ei prøveordning f.o.m. 
2014 og det har vore gjennomført ei evaluering av ordninga i regi av Helsedirektoratet. Funna 
viser at ordninga generelt sett har hatt ei positiv verknad på kvalitetsarbeidet i 
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spesialisthelsetenesta, utan at det er påvist nokre negative vridingseffektar. Ordninga er difor 
vidareført. 
 
Effekten av ordninga gir i 2018 Helse Vest som region om lag kr 0,5 mill. lågare tildeling enn 
ordinær tildeling gjennom «Magnussen» modellen ville gitt. Endring i tildelinga samanlikna 
med 2017 gir ein reduksjon på kr 4,7 mill.  
 

 
 
Helse Vest fordelte i 2017 KBF ned på helseføretaksnivå. Grunngjevinga var at det er rimeleg å 
anta at ein kan få eit enda sterkare fokus på kvalitetsindikatorane ved å anvende modellen ut 
mot føretaka enn om ein lar omfordelingseffektane ligge i RHF-et. Modellen gir følgjande 
effekt for 2018 fordelt pr. helseføretak: 
 

 
 
4. ISF-inntekt 
Det er lagt til rette for ein vekst innanfor ISF-ordninga med 1,6 % med utgangspunkt i  
prognosen for 2017.  Prisen for DRG-poeng er sett til kr 43.428,-. Prisen er rekna om med ein 
deflator på 2,7 %.  Det er forventa ein endra registreringspraksis som inneber at prisen blir 
underregulert med 0,4 % i 2018. Dersom omfanget av endra registreringspraksis i ettertid 
avviker frå det som er lagt til grunn, vil ein på vanleg måte handtere dette i forbindelse med 
avrekninga for 2018. Det er vidare tatt høgde for avbyråkratiserings- og effektiviseringsforma 
som inneber at einingsprisen er sett ned 0,7 %.  
 
Prisen for poliklinisk psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling mot 
rusmiddelavhengighet er sett til kr 2 354,-. Prisen er rekna om med ein deflator på 2,7 %. Det 
er vidare tatt høgde for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma som inneber at 
einingsprisen er sett ned 0,7 %. Det er vidare tatt høgde for at kr 200 mill. er flytta frå dei 

Kvalitetsbasert finansiering Stavanger Fonna Bergen Førde Sum
Fordeling 2017 24 914        12 699        55 202        13 952        106 766      
Fordeling 2018 inkl. deflator 24 846        14 700        51 108        11 346        102 000      
Endring -68             2 001         -4 094        -2 606        -4 766        
alle tall i hele tusen
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regionale helseføretaka sine basisrammer til innsatsstyrt finansiering for å auke satsen noko, 
samt ein mindre auke i aktivitetsgrunnlaget.  
 
Veksten til helseføretaka er i bestillinga for 2018 fordelt med basis i endring av 
somatikknøkkel. Dette gir følgjande vekst på helseføretaka: 
 

 
 
Det må understrekast at veksten som her er berekna med basis i endringar i somatikknøkkel 
ikkje utan vidare kan bli kopla saman med veksten i basisramma. I inntektsmodellen er det 
fleire element som ligg til grunn for berekning av veksten i basisramma, som mellom anna 
psykiatri, rus og kostnadsindeks. 
 
Med basis i prognosen for DRG poeng og dei føresetnadane som er lagt for dei private ideelle 
og private kommersielle, vil Helse Vest legge til grunn følgjande fordeling av DRG produksjon 
for 2018: 
 

 
 
I bestillinga frå HOD er det lagt til grunn ein samla DRG aktivitet på 326 158 poeng. Helse Vest 
har ei prognose på DRG-poeng som ligg noko lågare enn prognosen til HOD. Dette er eit 
forhold som Helse Vest vil ta med seg når den endelege bestillinga skal fastsettast for 2018. 
Vekst ut over nivået som er skissert ovanfor må handterast innanfor den samla økonomien og 
ISF graden på 50 %. Helseføretak som vil planlegge med vekst ut over dette nivået, må søke 
om dette til Helse Vest. I søknaden må helseføretaket grunngi kva ein vil løyse gjennom 
høgare aktivitet. Helseføretaket må og vise at ein kan handtere den auka pasientbehandlinga 
innanfor den økonomiske ramma. 
 
Avtalen med Bergen Kommune gjeldande Bergen Legevakt er sagt opp. Avtalen vil gjelde fram 
til våren 2018. Frå dette tidspunkt vil aktuelle DRG poeng knytt til legevakta bli ført på Helse 
Bergen.  
 
 
 

Beregning av fordelt vekst DRG poeng Stavanger Fonna Bergen Førde SUM

Vekst fordelt etter endring i nøkkel 1,60 % 1,44 % 1,73 % 1,36 % 1,60 %

Utrekning av overslagsløyving for 2018 Stavanger Fonna Bergen Førde Avtaler Ufordelt SUM

Prognose 2017 81 877 39 153 135 080 26 182 19 266 2 374 303 932
Aktivitetsvekst (SVG 1,6%, FON 1,44%, BGO 1,73% og FRD 1,36%) 1 313 563 2 332 357 290 4 856
Hepatitt C som ikke ble refundert i 2017 856 300 1 150 280 2 586
Bergen legevakt 1 142 -1 142 0
Nye legemidler overført ISF 1 374 792 1 924 510 4 600
Kodevekst 0,4% 328 157 540 105 72 1 202
Overslagsløyving for 2018 - DRG-produksjon, eige HF, inkl. somatisk 
poliklinikk 85 748 40 965 142 168 27 434 18 486 2 374 317 176
Fråtrekk, DRG-poeng for pasientar som høyrer til ein annan region -1 388 -208 -4 677 -551 0 -6 824
DRG-poeng for eigne pasientar som er behandla i andre regionar eller hos private 5 182 1 855 3 198 1 926 3 645 15 806

Estimat over DRG-poeng for pasientar høyrer til i Helseregion Vest 89 542 42 612 140 689 28 809 22 132 2 374 326 158

Overslagsløyving DRG poeng frå HOD 326 158
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5. Inntektsramme 2018 frå staten 
ISF-inntekt er ei overslagsløyving. I denne saka er ISF-inntekta utrekna med basis i prognose 
2017 til føretaka justert for aktivitetsvekst, jfr. føregåande avsnitt. Helse Vest må ta atterhald 
om føringar som blir gitt i oppdragsdokumentet frå HOD.  
 
Med basis i desse føresetnadene legg administrerande direktør til grunn følgjande 
inntektsramme frå staten for 2018: 
 

 
 
I tabellen ovanfor inngår ikkje den delen av poliklinisk verksemd som går utanfor ISF-
ordninga. ISF inntekter knytt til psykisk helsevern og rus er heller ikkje innarbeida i 
inntektsoverslaget. Dette er inntekter som helseføretaka må innarbeide i sine budsjett i 2018 
med basis i prognosen for 2017, fastsette takstar og dei vekstføresetnadane som er lagt for 
2018.  
 
6. Inntektssystem Helse Vest  
Revidert inntektsmodell for Helse Vest blei vedtatt av styret i Helse Vest RHF i sak 76/12 den 
22. juni 2012. Det blei i løpet av hausten 2013 gjennomført eit arbeid for å bygge inn kriteria i 
inntektsmodellen som fangar behov for prehospitale tenester. For detaljar rundt prosessen og 
modellen viser vi til eigen styresak 130/13 B.   
 
I modellen som var lagt til grunn for førebels inntektsfordeling, hadde ein oppjustert 
folketalet til tal pr. 01.01.17. I inntektsfordelinga som no blir lagt fram har vi i tillegg 
oppdatert dei sosiale kriteria som verkar inn på fordelinga etter behovsindeksen. 
 
Styret i Helse Vest behandla i møte den 21/6-2017 sak 070/17 B Inntektsmodell 2018. Det 
blei vedtatt at inntektsramma til føretaka i 2018 blir korrigert for bruken av private 

(tal i heile tusen) Kap. Post
Kvalitetsbasert finansiering 732. 71 102 000
ISF-inntekt (overslagsbevilgning) 732. 76 7 082 037
Basisramme 732. 73 18 327 045
Forsking og medisinske kompetansesenter 732. 78 149 500
Omlegging av arbeidsgivaravgift 732. 70 27 763

Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar 732. 70 6 600
Klinisk multisenterstudie ME 732. 70 2 000
Forsking ME 732. 70 1 000
Landsdekkende modell for rettspsykiatri 732. 70 1 100
Nasjonalt program for tarmscreening 2019 732. 70 1 500
Medisinske undersøkingar på barnehusa 732.70 3 900
Vidareutvikle avansert hjemmesjukehus for barn 732.73 6 100

Medisinske kvalitetsregistre 701.71 6 757
Sum, estimert inntekt frå staten 25 717 302

Inntektsramme 
2018
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rehabiliteringsinstitusjonar. Korreksjonen som blir gjort er å betrakte som ein teknisk 
korreksjon. Korreksjonen gir likevel omfordelingseffektar, sjå tabellen under:  
 

 

 
Føretak som får ein negativ effekt av endringa får kompensert for halvparten av effekten i 
2018. For 2019 blir det ikkje gitt kompensasjon. 
 
7. Budsjett 2018 – inntektsramme  
Fordeling av inntektsramma 2018 til helseføretaka baserer seg på inntektsramma frå staten 
med fråtrekk for dei midlane som Helse Vest skal nytta til kjøp av helsetenester utanfor 
inntektsmodellen. Inntektsramma inkluderer ikkje polikliniske inntekter som ikkje er omfatta 
av ISF-ordninga, då desse blir refunderte i eige takstsystem utanfor inntektssystemet til Helse 
Vest.  
 
I budsjettopplegget for 2018 er det lagt opp til ein høg vekst i pasientbehandlinga. Samtidig 
ser ein at det er fleire forhold som gjer at det er krevjande å styrke inntektsramma til 
helseføretaka i tråd med forventa aktivitetsvekst. Forhold som allereie er nemnt tidlegare i 
saka er mellom anna avbyråkratiserings- og effektiviseringsforma, inntektsmodellen samt 
reduksjon i basisramma som følgje av pensjon. Det er og mange andre forhold som inneber 
auka kostnader eller usikkerheit i budsjettet for 2018. Desse forholda inneber at den veksten 
som i utgangspunktet kunne blitt lagt ut på helseføretaka, går til å dekke opp forholda nemnt 
over og samla sett medfører at inntektsramma til helseføretaka ikkje aukar i same grad som 
vekstføresetnaden for 2018.  
 
Dette inneber at det er relativt avgrensa kor store satsingar ein kan gjere inn mot prioriterte 
områder. Det er likevel nokre område som ein ser som heilt nødvendig å styrke i 2018. 
Samtidig er det andre områder som blir redusert eller tatt bort som satsingar i 2018. I 
tabellen nedanfor er det gitt ei oversikt over kva område ein tilrår å styrke eller redusere i 
2018: 

 
SUM 

Helse Stavanger HF 34 594 
Helse Fonna HF -804 
Helse Bergen HF -29 885 
Helse Førde HF -4 307 
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7.1. Kvalitet og pasienttryggleik 
Budsjettet for 2018 blir føreslått vidareført med ein reduksjon frå om lag kr 23. mill. til kr 16 
mill. Ut over strammare økonomiske rammer generelt, skuldast reduksjonen at dei fleste 
felles regionale innsatsområda er avslutta som prosjekt og lagt til linja for vidare oppfølging 
der. Det må framleis vere fokus på å oppnå måla knytt til reduksjon i skader i dei ulike 
satsingsområda i programmet, målt i skader og GTT-tall (Global Trigger Tool).   
 
Det er framleis eit sterkt behov for implementeringsstøtte og fasiliteringsstøtte til 
forbetringsarbeid og forbetringstema og kompetanseheving i forbetringsmetodikk. Det er 
ønskeleg å dreie fokuset frå enkeltprosjekt i form av dei nasjonale innsatsområda til generell 
kompetanseheving i forbetringsmetodikk og lokalt forankra forbetringsarbeid. Dette er i tråd 
med strategien til det nasjonale sikkerheitsprogrammet, med innspel til Helse 2035 og ønske 
frå HF-a. Eit regionalt kompetansehevingsprogram blei sett i verk i 2017, og det er ønske og 
behov for å vidareføre dette i 2018 og vidareutvikle særleg rettleiarkompetansen i føretaka.  
 
7.2. Kvalitetsregister 
Etterspurnad av tenester frå Fagsenter for medisinske register er aukande. Frå nasjonale 
helsemyndigheiter blir det lagt vekt på at registra skal nyttast til kvalitetsforbetring og 
forsking. Ny strategi for 2016-2020 for arbeidet med kvalitetsregistra vil ytterlegare krevje 
meir av servicemiljøet, då spesielt i forhold til god dekningsgrad og til bruk av data frå 
registra til kvalitetsforbetringsarbeid.  

Satsingar i 2018
Vidareføring/nye 

midlar i 2017
Endringar 

i 2018

Kvalitet og pasienttryggleik 23,00               -7,00             

System for innføring av nye metodar 1,50                 -                

Kvalitetsregistre 47,00               0,25              
Pasientrapporterte data – tilskot til rettleiingsteneste 0,50                 -                
Pasient- og pårørandeopplæring 1,20                 -                
Eldremedisin og samhandling -                   -                
Forsking 6,00                 3,00              
Regionalt biobank arbeid/forsking og innovasjon 0,90                 -                
ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen 2,00                 -                
Naudnett 35,00               -                
Styrke vurderingseining rehabilitering 0,50                 -                
Vidare drift av OCD-teama 1,25                 -                
Nye avtaleheimlar -                   7,00              
Tilskot til brukarorganisasjonane 9,20                 -                
Tilskot til studentsamskipnadane 4,00                 -                
Tilskot til helseatlasteneste 3,00                 -                
Tilskot prosjekt medikamentfri behandling 2,00                 1,00              
Stifinnar-prosjekt 1,00                 1,00              
Intensiv språktrening -                   7,00              
Nasjonal helseøvelse -                   4,00              
SUM 16,25             
Alle tall i mill. kroner
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Fagsenter for medisinske register utvidar staben i 2017 etter å ha hatt for høg arbeidsbyrde 
og for lite personell over lengre tid. For 2018 blir det eit auka tal på register med potensielt to 
nye nasjonale register, som vil krevje meir av det regionale servicemiljøet.  
 
Det blei i 2017 sett av kr 47 mill. til drift av medisinske kvalitetsregister. Dette var ei auke på 
kr 3 mill. frå 2016. I tillegg til midlane frå Helse Vest er det ekstern finansiering via SKDE og 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister (øyremerka midlar over 
statsbudsjettet). 
 
For 2018 blir det foreslått å auke budsjettet med kr 0,25 mill. til totalt kr 47,2 mill.  
 
7.3. Forsking 
I sak 049/15 vedtok styret i Helse Vest å styrke den delen av finansieringa som kjem frå Helse 
Vest RHF sitt budsjett. I 2017 blei finansiering av forskingsområdet styrka med kr 6 mill. I 
2018 blir midlane til forsking ytterlegare styrka med kr 3 mill. Totalt vil då forskingsmidlane 
vere auka med kr 18 mill. samanlikna med 2015.  
 
7.4. Naudnett  
Innføring av nytt naudnett i Helse Vest er fullført. Hovudarbeidet blei gjennomført i 2014 og 
2015 og blei avslutta i 2016. Det er nokre attverande innføringskostnadar. I 2018 er 
kostnaden likevel først og fremst knytt til drift av naudnettet og dei oppgåvene som 
Helsetenesta sin driftsorganisasjon for naudnett HF (HDO HF) skal ta hand om.  
 
Kostnadar knytt til drift av HDO HF som helseføretak og restkostnadar med utbreiing av 
naudnettet i sjukehusa ligg på Helse Vest RHF. Kostnadar knytt til drift av naudnettradioar, 
kontrollrom, linjeleiger og opplæring ligg til helseføretaka.  
 
Samla naudnettkostnad for prosjekt og drift for Helse Vest RHF i 2018 er kr 14,3 mill. Av dette 
er kostnadar knytt til drift av HDO kr 8,8 mill. og kostnadar til etablering av naudnett i 
sjukehus og beredskap (prosjekt) kr 5,5 mill.  
 
Helseføretaka sine eigne kostnadar knytt til abonnement for kontroll og radio samt linjeleige 
vert i 2018 fakturert direkte til kvart helseføretak. Det same gjeld kostnadar for opplæring i 
driftsfasen. Samla kostnad for helseføretaka utgjer om lag kr 22,2 mill. i 2018 med følgjande 
fordeling:  
 

 

Helse 
Stavanger

Helse 
Fonna

Helse 
Bergen

Helse 
Førde

Abonnement 4 638             5 435           4 216            4 471            

Linjeleige 850               844             887               797              

Sum 5 488             6 279           5 103            5 267            
Alle tall i heile tusen
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Helse Vest RHF budsjetterte i 2017 med om lag kr 35 mill. Helseføretaka har i tillegg dekka 
nokre kostnadar i 2017, tilsvarande kr 3 mill. Den samla kostnaden for naudnett i 2018 er kr 
36,5 mill., noko som betyr at kostnaden er om lag på same nivå som i 2017. Helse Vest RHF 
har for 2018 budsjettert med kr 14,3 mill. Resten av tidlegare budsjettmidlar knytt til 
naudnett ligg frå 2018 i den samla inntektsfordelinga til HF-a.  
 
7.5. Vidare drift av OCD-team 
Helse Vest har som ein del av eit nasjonalt prosjekt bidrege til opplæring og etablering av 
team for behandling av barn/unge og vaksne med tvangslidingar (OCD-team). Det er etablert 
slike team i alle helseføretaka. 
 
Det nasjonale prosjektet blei avslutta i 2015 og dei regionale helseføretaka fekk i 
oppdragsdokumentet for 2016 krav om å sikre vidare drift av OCD-team, m.a. nødvendig 
implementering og opplæring. Kravet er vidareført til helseføretaka. For å sikre tilstrekkeleg 
med ressursar til vidare drift blei det i 2017 foreslått å sette av kr 2,5 mill. over to år i 2017 og 
2018. Det blei sett av kr 1,25 mill. i budsjettet for 2017, tilsvarande beløp er sett av i 
budsjettet for 2018. Midlane er fordelt til Helse Bergen.  
 
7.6. Utvikling av avtalespesialistordninga 
Det er eit klart styringsbodskap å auke talet på avtaleheimlar. I 2017 er det oppretta 2,5 nye 
heimlar. Det er vidare for 2018 signalisert ei vidare opptrapping med 7 nye heimlar, slik at det 
til saman blir 9-10 nye heimlar for legespesialistar og psykologar over desse to åra.  
 
Basert på forventa bruk i 2017 er det behov for å styrke budsjettet med kr 7 mill. i 2018. Det 
er då tatt høgde for heilårseffekten av heimlane som er starta i 2017, kostnader ved nye 
heimlar og det er lagt inn kr 2 mill. til å understøtte LIS i avtalepraksis og utprøving av 
vurderingseining. Den samla årskostnaden i 2019 vil vere om lag kr 230 mill. (bruttobeløp før 
nøytral mva er tatt omsyn til). 
 
7.7. Stifinnar-prosjekt 
Stifinnar-prosjektet er ei oppfølging av oppdragsdokumentet for 2017. Stifinnar-prosjektet er 
eit samarbeidsprosjekt mellom kriminalomsorga og Helse Bergen om tilbod til innsette som 
opplever at dei har eit problematisk forhold til rusmidlar og som ønsker å starte ein 
endringsprosess under soning. Det er lagt inn til saman kr 2 mill. i 2018 til prosjektet. Midlane 
er fordelt til Helse Bergen.  
 
7.8. Tilskot til prosjekt medikamentfri behandling 
Helse Vest er pålagd å etablere ein pilot for utprøving av medikamentfri behandling. Denne er 
etablert i Helse Bergen med utgangspunkt i Kronstad DPS. Det er i første omgang lagt opp til 
eit treårig prosjekt med systematisk oppfølging og henting av data knytt til gjennomføring av 
prosjektet. Dette krev noko ekstra ressursar til prosjektleiing/administrasjon og 
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seminar/kurs. Det blir foreslått sett av kr 3 mill. til prosjektet i 2018. Midlane vil bli fordelt på 
eit seinare tidspunkt.  
 
7.9. Intensiv språktrening  
Med bakgrunn i skriftlege svar frå helseministeren i Stortinget oktober 2015, har Helse Vest 
vurdert at det er behov for å styrke tilbodet til pasientar med behov for intensiv språktrening 
i seinfase av rehabiliteringa. Eit regionsdekkande behandlingstilbod blir lagt til Helse Bergen 
og Helse Stavanger. Det blir foreslått sett av kr 7 mill. til formålet i 2018. Midlane vil bli fordelt 
på eit seinare tidspunkt. 
 
7.10. Nasjonal helseøving 2018 
Helse Stavanger har fått ansvar for å etablere og lede øvingsorganisasjonen for planlegging av 
gjennomføring av LIVE-delen av Nasjonal helseøving 2018. Oppdraget er i utgangspunktet gitt 
til Helse Vest RHF. 
 
Det er ikkje sett av eigne midlar til øvinga. I forslag til statsbudsjett er det føresett at 
kostnadar knytt til øvinga blir dekka innanfor basisramma for 2018. Det blir foreslått sett av 
kr 4 mill. til formålet i 2018. 
 
7.11. Inntektsfordeling 2018 
Med basis i inntektsramma frå staten, inntektssystemet i Helse Vest og dei føringane som er 
gitt i denne saka, blir inntektene for 2018 fordelte på helseføretaka som følgjer: 
 

 
 
Når det gjeld inntektspostane som er fordelte innanfor inntektsmodellen blir det her vist til 
pkt. 5 i denne saka. Inntektspostane som er fordelt utanfor inntektsmodellen, er i hovudsak 
prisregulert med 2,7 % med unntak for pensjonskostnad som er justert i tråd med faktisk 
endring i kostnad.   
 
Fordelinga av inntektspostar fordelt utanfor modell er spesifisert i tabellen under:  

INNTEKTSFORDELING 2018
Helse 

Stavanger
Helse 
Fonna Helse Bergen

Helse 
Førde

Helse 
Vest RHF SUM

SUM, ISF 1 944 312    925 280       3 054 922       625 558          -              6 550 072      

SUM, basisramme fordelt etter modell 3 858 194 2 038 845 5 675 613 1 712 607 0 13 285 259

Kvalitetsbasert finansiering 24 846 14 700 51 108 11 346 102 000

SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 339 673 224 450 889 826 194 371 4 063 990 5 712 310
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast 
på): 9 598 7 366 30 848 19 849 67 661

SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF 6 176 622 3 210 641 9 702 316 2 563 732 4 063 990 25 717 302
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*) Spesifikasjon av postar utanfor modell
Helse 

Stavanger
Helse 
Fonna

Helse 
Bergen

Helse 
Førde

Helse 
Vest RHF SUM

Inntektsramme Helse Vest RHF 4 063 990 4 063 990
Internt lab-/røntgenoppgjer -7 417 -11 510 27 271 -8 344 0
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade 14 269 14 269
Strukturtilskot 30 379 62 820 93 199
Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR 65 793 38 981 80 364 24 994 210 131
LAR Helse Bergen 5 941 5 941
Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass 11 882 11 882
Nevrokirurgisk verksemd 8 177 8 177
PET-senter 13 698 13 698
PET-skanner - endring refusjonssystem  1/7-14 (heilårseffekt) 7 078 7 078
Pensjonskostnad (konsernbudsjettsaken) 759 285 423 602 1 328 700 308 577 2 820 164
Reduksjon i pensjon 2016 -240 600 -131 400 -412 700 -96 800 -881 500 
Reduksjon i pensjon 2017 -12 400 -9 500 -34 800 -6 700 -63 400 
Reduksjon i pensjon 2017 - RNB -27 600 -24 700 -22 400 -19 800 -94 500 
Reduksjon i pensjon 2018 0
Tilskot til utdanning 15 778 7 896 135 583 5 978 165 235
Kompetansetenester:
  Regionale kompetansetenester (NY FORDELING) 14 306 42 144 56 450
  Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen 10 376 10 376
  Tidlegare kompetansetenester overført til drift 6 276 6 276
  Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma 866 3 472 4 338
  Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip 6 501 6 501
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi 891 891
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø 8 337 8 337 16 674
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrring 2 596 2 596
Pasienttransport 9 642 9 597 12 297 13 065 44 601
Regional vurderingseining for rehabilitering 4 897 4 897
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF 30 973 30 973

Nye nasjonale behandlingstenester 6 238 6 238
Helseradionett 148 156 168 227 698
Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane 0
ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen 1 151 1 151 2 301
Utdanningsstillingar geriatri 2 376 2 376
Legeambulanse 4 602 4 602
Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse 517 517
Etablering av soningseining for dei under 18 år 1 181 1 181
Narkotikaprogram med domstolskontroll 2 251 2 251

Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen 828 828 1 656
System for innføring av nye metoder 1 581 1 581
Helse-Atlas 3 246 3 246
Fritt behandlingsvalg Somatikk 4 475 2 595 6 265 1 675 15 011
Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus 13 208 6 662 16 732 3 872 40 474
Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli -15 150 -15 150 
Ny nasjonal teneste 1 746 1 746
Pasient og pårørendeopplæring 1 264 1 264
Barn som pårørende 446 3 458 3 570 446 7 920
Bibliotektenester Helse Stavanger -5 165 -5 165 
Pasientrapporterte data 527 527
Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom 1 265 1 151 2 416
Drop outs 2 240 2 240
Overføring pasienter frå Gulen (Bergen/Førde) 11 591 -11 591 0

Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging) -294 749 -136 591 -468 312 -107 835 -1 007 487 

Arbeidsmedisinsk avdeling ("raskere tilbake") 7 376 7 376

Overgangsordning re-hab inntektsmodellen 2018 482 14 368 1 789 16 638

Raskere tilbake 14 627 7 611 22 978 6 088 51 304

Omlegging Lab-takster 0

Stifinnar-prosjektet 2 000 2 000

Drift av ODC-team 1 284 1 284
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus 4 329 4 329

SUM, basisramme fordelt utanfor modell 339 673 224 450 889 826 194 371 4 063 990 5 712 310
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Fordeling av øyremerka midlar: 

 
  
I tabellen under er det vist ei samanlikning mellom inntektsramme for 2018 mot 
inntektsramme for 2017. Tala som her blir samanlikna er samla inntektsramme, jfr. grått felt i 
tabell ovanfor. Det er fleire endringar som gjer at tala ikkje er direkte samanliknbare. Det er 
her gjort justeringar for dei viktigaste forholda. Denne er nødvendigvis ikkje heilt dekkande, 
men gjer likevel eit greitt bilete av den samla veksten. 
 

  
 
Veksten i inntektsramma er lågare enn kva deflator og vekstføresetnaden i statsbudsjettet 
skulle tilseie. Dei viktigaste årsakene er lista opp i tabellen under: 
 

 
 
 
 

Helse 
Stavanger

Helse 
Fonna

Helse 
Bergen

Helse 
Førde

Helse 
Vest RHF SUM

Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift 7 366 548 19 849 27 763

Nasjonale kompetansetenester 3 498 30 300 33 798
Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn 6 100 6 100

Sum øyremerkte midlar frå HOD 9 598 7 366 30 848 19 849 0 67 661

SUM, tildelt inntekt 2018 frå RHF 6 176 622 3 210 641 9 702 316 2 563 732 4 063 990 25 717 302
Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjer:

Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer -180 035 -64 447 -111 106 -66 914 -422 502

Fakturering av gjestepasientar andre regionar 48 222 7 229 162 490 19 143 237 085
Kostnad, rus gjestepasientar (estimat) -13 343 -10 353 -31 058 -4 256 -59 009

Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar  (estimat) -15 299 -12 078 -34 509 -7 822 -69 707

Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat) -7 240 -8 044 -8 044 -4 597 -27 926

SUM, inntektsramme i HF-a 6 008 928 3 122 949 9 680 089 2 499 287 4 063 990 25 375 242

Inntektsvekst 2018 vs 2017
Helse 

Stavanger
Helse 
Fonna

Helse 
Bergen

Helse 
Førde

Vekst i % justert for nye forhold 4,3 % 3,2 % 3,4 % 2,8 %

Deflator                                                      2,7% 

Aktivitetsvekst                                            2%   

Avbyråkratisering                                    - 0,7%

Aktivitetsvekst Statsbudsjett (basisramme) 2 % 213 498

Inntektsmodell -19 287
Avbyråkratisering - nettoeffekt -45 649
Pensjon - negativ effekt -55 000
Forskning - lavere vekst enn deflator -4 000
Underregulering lab/røntgen takst 1,5% -6 810
SUM budsjettmessige endringar statsbudsjettet -130 746

Gjenværende til vekst i statsbudsjettet 82 752
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8. Resultatkrav 2018 for helseføretaka 
Under sak 71/17 B førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018 som blei behandla i juni-
møtet blei førebels resultatkrav for helseføretaka fastsett som følgjer: 
 

 
  
Helse- og omsorgsdepartementet har ikkje stilt krav om overskot i føretaksgruppa. Det blir 
lagt til grunn at det er god styring og kontroll med ressursbruken slik at ein kan gjere dei 
riktige faglege prioriteringane og sikre høg kvalitet på pasientbehandlinga. Det blir føresett at 
drift og vidareutvikling skjer i tråd med den nasjonale helsepolitikken og innanfor dei 
rammene som er fastlagt, både økonomisk og juridisk, slik at det regionale helseføretaket sitt 
ansvar blir følgt opp.  
 
Helse Vest har både gjennom resultatkravet som blei fastsett i førebels inntektsfordeling 2018 
samt tidlegare år, lagt til grunn ein skjerping i resultatkravet. Dette har vore nødvendig for å 
handtere eit aukande investeringsbehov i åra som kjem.  
 
Resultatutviklinga pr. oktober 2017 er likevel krevjande. Alle helseføretaka ligg etter budsjett, 
der Helse Stavanger har den største utfordringa med eit akkumulert resultat på nær minus kr 
25 mill. og kr 91 mill. dårlegare enn budsjett. Det er og store avvik i Helse Bergen, som ligg kr 
83 mill. etter budsjett, og Helse Fonna som har eit negativt resultat på nær kr 8 mill. og eit 
negativt budsjettavvik på  kr 41 mill. Helse Førde har og eit negativt resultat på kr 8 mill. og 
eit negativt budsjettavvik på kr 20 mill. 
 
Alle helseføretaka har store investeringsplanar. Det er derfor heilt nødvendig at dei klarer å 
gjere nødvendige omstillingar for å sikre at dei kan handtere eigne investeringsplanar 
framover.   
 
Helse Stavanger har som konsekvens av dårlegare resultatutvikling enn budsjettert søkt Helse 
Vest RHF om å få justere resultatkravet for 2018 frå kr 130 mill. til kr 80 mill. Føretaket har 
allereie redusert investeringsbudsjettet i 2017 med kr 12 mill., samt investeringsbudsjettet i 
2018 med kr 44 mill. Føretaket vurderer ytterlegare justering av investeringar dei kommande 
åra.  
 
Helse Bergen har bedt om å få endra resultatkravet til frå 150 mill. kr til 110 mill. kr. Det er 
m.a. grunna i trongare økonomiske rammer til drift, samt auka avskrivingar frå 2017 til 2018 
med 40-45 mill. kr. 
 
Sjukehusapoteka Vest har bedt om å få justert resultatkravet frå kr. 19,8 mill. kr. til 12 mill. kr. 
Dette skuldast m.a. høgare utviklingskostnader dei kommande åra.  

Førebels Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest
inntektsfordeling Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL

Resultatkrav 2018 130 000 40 000 150 000 28 000 19 800 1 000 0 368 800
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Helse Vest har førebels ikkje fått signal frå dei andre føretaka om at dei ikkje klarer å innrette 
resultatet i 2018 mot dei resultatkrava som er stilt i førebels inntektsfordeling. 
 
Helse Vest RHF har dei siste åra hatt eit overskot på 300 – 400 mill. kr. Det er og tatt høgde for 
dette i budsjettet for 2018. Dette for å sikre at føretaksgruppa har samla stort nok overskot til 
å forsvare dei store investeringane i nye sjukehusbygg som ligg føre oss. Det kan likevel vere 
naturleg å synleggjere noko av dette i eit resultatkrav som blir lagt på Helse Vest RHF. For 
2018 blir det foreslått eit resultatkrav på 150 mill. kr. 
 
Med basis i desse vurderingane vil administrerande direktør tilrå at resultatkravet for 2018 
blir fastsett som følgjer: 
 

 
 
9. Budsjett Helse Vest RHF 2018  
Den samla inntektsramma som ligg att i Helse Vest RHF blir foreslått disponert som følgjer: 
 

 
Alle tall i heile tusen 
 
9.1. Kjøp av tenester innanfor ”sørge for ansvaret” 
I denne posten inngår følgjande: 

Disponering av inntektsramma i Helse Vest RHF
Budsjett 

2018
 - Kjøp av helsetenester innanfor "sørgje for ansvaret" 2 740 517     
 - Tilskotsordningar 16 480          
 - Tilbakehaldne midlar, blir fordelt direkte frå RHFet 1 227 181     
 - Renteinntekt i RHF'et -45 000
 - Helse Vest morselskap 124 811        
SUM 4 063 990     
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  Alle tall i heile tusen 
 
Tilskot til influensasenteret i Bergen 
Tilskot til influensasenteret i Bergen er vidareført med basis i same nivå som 2017, regulert 
for prisstiging. Det er budsjettert med kr 3,357 mill. for 2018. 
 
Driftsavtaler – somatikk og psykisk helse 
Ved budsjettering av dei private ideelle er det inntektsramma for 2017 justert for deflator 
som er lagt til grunn. Det er tatt høgde for å dekke pensjonskostnaden i 2017 i tråd med 
føringar og tildelingar som blir gitt frå Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke 
pensjonen til dei private ideelle.  
 
I tillegg er det sett av eit beløp på kr 28,5 mill. til kapital. Helse Vest vil komme attende til 
disponeringa av kapitaltilskotet for 2018.  
 
Det vil i løpet av januar bli gjennomført drøftingsmøte med dei private ideelle der bestillinga 
for 2018 samt tildeling av budsjettramma blir fastsett. Det vil frå Helse Vest si side bli lagt 
vekt på at bestillinga for 2018 blir fastsett så tidleg som mogleg i 2018. Det er i budsjettet lagt 
inn ein samla budsjettpost på kr 1 576 mill. som skal dekke vidareføring av avtalane frå 2017. 
Eventuelle avvik ut over dette vil måtte bli dekt av reserveposten i Helse Vest. 
 
Driftstilskot, private legespesialistar og kliniske psykologar 
Helse Vest har avtaler med nærare 275 privatpraktiserande legar og psykologar i helseregion 
Vest. Budsjettramma for 2018 legg opp til ei vidareføring av 2017-nivået justert for prisvekst. 
I tillegg er det tatt høgde for 7 nye avtaleheimlar. Budsjettramma for 2018 er sett til kr 222,3 
mill.  
  
Driftsavtaler - Rusområdet 
Gjeldande avtalar innanfor tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige har 
vore gjenstand for ein anskaffingsprosess og avtalane er gjeldande i 2018. Det er i budsjettet 

Budsjett
Kjøp av helsetenester innanfor "sørge for ansvaret" 2018

Tilskot til influensasenteret i Bergen 3 357
Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse 1 575 929
Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar 222 290
Driftsavtaler - rusområdet 451 231
Pensjon apoteka, IKT og RHF 15 000
Andre avtaler 2 597
Lab/røntgen, offentleg 50 903
Lab/røntgen, privat 91 803
Luftambulansetenesta HF 160 600
DRG poeng Bergen Legevakt 7 774
Ufordelte DRG poeng 51 549
Kjøp, private 107 485
SUM 2 740 517
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for 2018 lagt opp til ein vidareføring av nivået frå 2017 justert for deflator. Total 
budsjettramme er på kr 451,2 mill.  
 
Pensjon– Sjukehusapoteka, Helse Vest IKT og Helse Vest RHF  
Det er i budsjettet for 2018 tatt høgde for å dekke ein eventuell endring i pensjon knytt til 
Sjukehusapoteka, Hele Vest IKT og Helse Vest RHF. Det er sett av samla kr 15 mill. til denne 
posten for 2018. 
 
Lab/røntgen - offentleg 
Denne posten gjeld betaling til eigne helseføretak for analysar utført for andre regionar. I 
tillegg ligg det her betaling til andre regionar for analysar utført for pasientar frå Helseregion 
Vest. Budsjettet baserer seg på ei vidareføring av budsjettert kostnadsnivå i 2017, justert for 
prisvekst. Det samla budsjettet er på 50,9 mill. 
 
Lab/røntgen - private 
Helse Vest har avtale med fleire private laboratorium og røntgenverksemder. Budsjettet for 
2018 baserer seg på 2017-nivået justert for deflator. Det samla budsjettet for 2018 er lagt på 
kr 91,8 mill. 
 
Luftambulansetenesta HF 
Denne budsjettposten er fastsett med basis i Helse Vest sin del av totalbudsjettet til 
Luftambulansetenesta HF for 2018. Eventuelle avvik mot endeleg budsjett til 
Luftambulansetenesta HF må sjåast opp mot reserveposten i Helse Vest. Det samla budsjettet 
for Helse Vest utgjer i 2018 kr 160,6 mill. Det er ein vekst i budsjettet på om lag kr 20 mill. 
samanlikna mot 2017. Hovudårsaka til dette er nye helikopterkontraktar med verknad frå 
01.06.2018.  
 
DRG poeng Bergen legevakt samt DRG poeng ikkje fordelt enno  
Bergen Legevakt har gjennom avtale med Helse Bergen levert tenester som utløyser DRG 
poeng. Avtalen er no sagt opp, men den vil vere gjeldande til våren 2018 og den samla 
budsjettposten er kr 7,8 mill. 
 
Ufordelte DRG poeng 
I avstemminga av overslagsløyving for DRG-poeng i bestillinga frå staten ligg det att ufordelte 
DRG-poeng. Desse har ei tilsvarande inntektsside og har derfor ingen budsjettmessig 
konsekvens. Desse DRG-poenga må sjåast opp mot eventuell aktivitetsauke eller justering av 
bestillinga til helseføretaka for 2018. Kostnadsposten utgjer kr 51,5 mill. med tilhøyrande 
inntekt under ISF.  
 
Kjøp frå private  
Helse Vest har inngått avtalar med ei rekke private aktørar om kjøp av helsetenester. For 
DRG- aktivitet får Helse Vest refundert 50 % av staten, og denne inntekta ligg derfor inkludert 
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i den samla inntekta frå staten. Det er budsjettert med ein samla kostnad på kr 107,5 mill. som 
gjeld pasientbehandling hos dei private aktørane. Kostnaden er berekna med basis i ein 
prognose for 2017. Det er usikkerheit knytt til denne budsjettposten. Eventuell manglande 
budsjettering må derfor sjåast opp mot budsjettreserven i RHF-et. 
 
9.2. Tilskotsordningar 
 
I denne posten inngår følgjande: 

 
Alle tall i heile tusen 
 
Regionsjukehustilskot, Bergen legevakt 
Tilskotet gjeld undervisning av medisinstudentar og beløpet er ei vidareføring av budsjett 
2017 regulert for prisvekst. Beløpet utgjer kr 0,5 mill. for 2018.   
 
Tilskot til brukarorganisasjonar 
Budsjettramma for tilskot til brukarorganisasjonar er vidareført med basis i budsjett 2017 
justert for prisvekst. Søknadsfristen for å få tildelt midlar går ut ved årsskiftet og det vil bli 
gjort ei vurdering av kor mykje midlar som skal løyvast til dei einskilde 
brukarorganisasjonane i byrjinga av 2018. Øvre ramme er sett til kr 10,3 mill. 
 
Studenthelseteneste 
I tråd med føringane i Oppdragsdokumentet for 2009 er avtale med Studentsamskipnaden i 
Bergen og Stavanger vidareført og det er inngått avtale med Studentsamskipnaden i Sogn og 
Fjordane samt Stord - Haugesund. Budsjettet frå 2017 er vidareført justert for prisstigning og 
utgjer i 2018 kr 4,5 mill. 
 
Regionalt brukarutval 
Midlar til regionalt brukarutval er vidareført justert for prisstigning med eit beløp på kr 1,2 
mill. Budsjettposten skal dekke møtegodtgjering og andre møte- og reisekostnadar. 
 
 
 
 
 
 
 

Tilskotsordningar Budsjett 2018
Regionsjukehustilskot, Bergen Legevakt 518
Tilskot, brukarorganisasjonar 10 291
Studenthelseteneste 4 481
Regionalt brukarutval 1 190
SUM 16 480
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9.3. Ikkje fordelte midlar 

 
 
Tilskot til forsking 
Samla tilskot til forsking utgjer kr 193,7 mill. i 2018. I tildelinga til Helse Vest er det frå staten 
lagt inn eit tilskot til forsking med kr 115,9 mill. Beløpet fordeler seg med kr 41,9 mill. i 
basistilskot og kr 74 mill. i resultatbasert forsking. Det er forskingsresultat for perioden 2014 
til 2016 som ligg til grunn for fordeling av midlar i 2018.  
 
Helse Vest har tidlegare lagt inn ei ekstra styrking på forsking. Desse midla er vidareført i 
tillegg til at det er lagt inn ein ekstra styrking i 2018 med kr 3 mill. i tråd med tidlegare  

Tilbakeholdte midlar/blir fordelt direkte frå RHF
Budsjett 

2018
Tilskot til forsking 193 724
Tilskot til Pasientreiser HF 30 292
Norsk Pasientskadeerstatning 172 000
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapautar 6 600
Helseforetakenes driftsorgansisajon HF - Nødnett 14 300
Nasjonal IKT HF 23 400
Kvalitetsregistre 50 010
Habilitering/rehabilitering 189 439
Avskriving bygg Jæren DPS 5 271
Regionale og nasjonale fellesprosjekt 53 287
Tillitsvalde 4 260
Regionale fellesløysingar 10 793
Kvalitet og pasienttryggleik 16 672
Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde 44 624
Landsdekkande modell for rettspsykiatri 1 100
Nasjonalt program for tarmscreening 2019 1 500
Prostatasentre 3 463
Satsingar som blir fordelt seinare 13 400
Klinisk multisenterstudie ME 2 000
Forsking ME 1 000
Legemiddelberedskap 1 054
Transporttilbod psykisk sjuke 4 000
Medisinske kvalitetsregistre 6 757
Kompetansetenester - frikjøp 2 107
Felles regionale kompetanseplaner 2 107
Intensiv språktrening 7 000
Rehabiliteringstiltak for barn og unge 2 674
Nasjonal helseøvelse 4 000
Tilskudd til prosjekt medikamentfri behandling 3 054
Tilbakeholdt midler til omlegging lab takster private 75 831
Medisinske undersøkingar på barnehusa 3 900
Sjukehusinnkjøp HF 800
Sjukehusbygg HF 11 400
Overskot i RHF-et 150 000
Reserve 115 362
SUM 1 227 181
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vedtatt opptrappingsplan. Ekstra styrking frå Helse Vest utgjer då kr 77,8 mill. justert for 
prisvekst. Samla budsjett til forsking blir som følgjer: 
 

 
  
Tilskot til forsking blir disponert av samarbeidsorganet. Det vert her stilt krav om å 
gjennomføre prosjekta i tråd med føresetnadene som er gitt for dei einskilde løyvingane. 
Midlane blir betalt ut fortløpande etter sluttføring av prosjekta. 
 
Tilskot til Pasientreiser HF 
Pasientreiser HF er eit nasjonalt selskap eigd av dei fire regionale helseføretaka. Dei har ein 
service og støttefunksjon og har ansvar for fleire administrative fellestenester. I tillegg har dei 
diverse samordningsoppgåver og skal frå 2018 utføre oppgåver knytt til pasientreiser utan 
rekvisisjon. Tilskotet er fastsett med bakgrunn i forslag til budsjett 2018 frå Pasientreiser HF. 
Budsjettet er ikkje vedtatt enno og det er derfor usikkerheit knytt til dette. I tillegg er det tatt 
omsyn til ein pukkelkostnad som kan oppstå i 2018. Budsjettet for 2018 utgjer samla kr 30,3 
mill.  
 
Norsk pasientskadeerstatning 
Utbetaling til NPE baserer seg på fem års rullerande skadestatistikk i det enkelte HF, 
uavhengig av pasienten sin bustad. Både kostnaden og kostnadsanslaga har dei siste åra 
variert. Sist oppdatert prognose frå NPE for 2018 viser eit kostnadsanslag på 171 mill. Basert 
på svingingar i anslaga samt usikkerheit i posten generelt, tilrår administrerande direktør at 
kostnaden for 2018 blir lagt på kr 172 mill. Ein eventuell auke i kostnaden ut over dette vil 
måtte bli dekka av eigen budsjettreserve. 
 
Tilskot til turnusteneste  
Det blir vist til pkt. 2.20 ovanfor for nærare omtale. Det er sett av kr 6,6 mill. og tilskotet blir 
fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
Helsetenesta si driftsorganisasjon for naudnett HF (HDO HF) 
Det er lagt inn eit budsjett på kr 14,3 mill. i 2018. For nærmare omtale blir det vist til punkt 
7.4 ovanfor.  
  
Nasjonal IKT HF 
Ved budsjettering av Nasjonal IKT HF er budsjettsaka til føretaket lagt til grunn. For Helse 
Vest sin del er denne fastsett til å vere kr 23,4 mill. for 2018. Det er framleis ein prosess på 
gang med å kvalitetssikre og lande budsjettet og det er derfor ein usikkerhet knytt til 

Tilskudd til forskning 2015 2016 2017 2018
Basis 48648 40300 41021 41900
Resultatbasert 93533 76400 75806 74000
Sum inntekt frå stat 142181 116700 116827 115900
Ekstra styrking frå Helse Vest 56221 67015 74824 77824

Sum midlar til forsking 198402 183715 191651 193724
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kostnadsnivået. Dersom denne posten blir endra må ein eventuell auke i kostnaden bli dekka 
av eigen budsjettreserve. 
 
Kvalitetsregister 
Det er lagt inn eit samla budsjett på kr 50 mill. til kvalitetsregister i 2018. For nærmare 
omtale blir det vist til pkt. 7.2 ovanfor.  
 
Tilskot til habilitering/rehabilitering 
Helse Vest har ansvar for finansiering av rehabiliteringsinstitusjonane i eigen region. Det er 
gjennomført ein anskaffingsprosess knytt til tenester innan rehabilitering. Det er lagt til grunn 
ei vidareføring av budsjettet for 2017 justert for prisvekst. Budsjett for 2018 utgjer då kr 
189,4 mill. 
 
Regionale og nasjonale fellesprosjekt 
I 2017 var det budsjettert med midlar til regionale og nasjonale fellesprosjekt. Det er ikkje 
utarbeidd ei prioritert liste over prosjekt for 2018 enno. Dette vil bli gjort i samband med 
framlegg av konsernbudsjett for 2018. Budsjettramma frå 2017 blir derfor vidareført inn i 
2018 justert for løns- og prisvekst. Budsjett for 2018 utgjer då samla kr 53,3 mill. 
 
Regionale fellesløysingar 
Det er i budsjettet tatt høgde for at ei rekke regionale fellesløysingar blir dekt under 
budsjettet for reservar/fellestenester/finans. Dette gjeld mellom anna 
systemeigar/arkitektressursar samt til å finansiere regionale analyse aktivitetar. Budsjettet 
for 2018 utgjer kr 10,8 mill. Det vil bli gjort ei nærare vurdering av budsjettet for 2018 og 
eventuelle endringar vil bli innarbeida i konsernbudsjettsaka som blir lagt fram i februar 
2018.  
 
Kvalitet og pasienttryggleik  
For nærmare omtale blir det vist til pkt. 7.1 ovanfor. Det er sett av totalt kr 16,7 mill. til 
satsing på kvalitet og pasienttryggleik i 2018.  
   
Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde (”Raskare tilbake”) 
Det blir vist til pkt. 2.10 for nærmare omtale av omlegging rakare tilbake. Budsjettposten på 
kr 44,6 mill. er knytt til avtaler innanfor psykisk helse og rehabilitering.  
 
Landsdekkande modell for rettspsykiatri 
For nærare omtale blir det vist til pkt. 2.16 ovanfor. Det er sett av kr 1,1 mill. for å gjere 
modellen for organisering av rettspsykiatrien landsdekkande. Tilskotet blir fordelt på eit 
seinare tidspunkt.  
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Nasjonalt program for tarmscreening 
For nærare omtale blir det vist til pkt. 2.17 ovanfor. Det er sett av kr 1,5 mill. og tilskotet vil bli 
fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
Prostatasentre 
Ved budsjetteringa er det lagt til grunn ei vidareføring av budsjettramma frå 2017 justert for 
løns- og prisvekst. Det er sett av kr 3,5 mill. som vil bli disponert på eit seinare tidspunkt. 
 
Satsingar som blir disponert seinare 
Det er lagt inn ein uspesifisert post på kr 13,4 mill. som kan bli fordelt på eit seinare 
tidspunkt. Denne vil bli vurdert inn mot viktige satsingsområder, forhold som blir tatt opp i 
Oppdragsdokument 2018 eller andre områder som ikkje er fanga opp i budsjettprosessen. 
 
Klinisk multisenterstudie ME 
Det blei i 2017 gitt eit tilskot på kr 2 mill. til nasjonal klinisk multisenterstudie av CFS/ME leia 
av Helse Vest, jfr. pkt. 2.15 ovanfor. Tilskotet blir vidareført i 2018. I tillegg er det gjennom 
budsjettavtalen tildelt kr 1 mill. til forsking på ME. Tilskotet vil bli fordelt på eit seinare 
tidspunkt. 
 
Legemiddelberedskap 
Det er lagt til grunn ei vidareføring av budsjettet for 2017 justert for prisvekst. For 2018 
utgjer dette 1,054 mill.  
 
Transporttilbod psykisk sjuke 
Det blir vist til pkt. 2.13.2 for nærmare omtale av transporttilbod psykisk sjuke. Det er sett av 
kr 4 mill. i 2018 for å sikre at erfaringane frå prosjekta blir vidareført i ordinær drift.  
 
Medisinske kvalitetsregistre 
Nasjonal IKT HF skal sikre at dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra får teke i bruk 
tekniske fellesløysingar. Løysingane må tilfredsstille felles krav og standardar, og vere 
samordna med det nasjonale arbeidet på helseregisterfeltet og e-helseområdet. Det er lagt til 
grunn at dei øyremerkte midla frå 2017 blir vidareført i 2018, og prisjustert utgjer dette kr 
6,757 mill. 
 
Kompetansetenester - frikjøp 
Det er i tidlegare budsjett lagt inn kr 2 mill. til frikjøp av ressursar retta inn mot 
kompetansetenester. Midla er vidareført med ei prisjustering og utgjer kr 2,107 i 2018. 
 
Felles regionale kompetanseplaner 
Det er tatt høgde for 2 ressursar knytt til felles regionale kompetanseplanar. Ein vil komme 
nærmare tilbake til bruken av desse ressursane. Det er sett av kr 2,107 mill. til dette formålet i 
2018. 
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Intensiv språktrening 
Det blir vist til pkt. 7.9 for nærare omtale av styrking av tilbodet til pasientar med behov for 
intensiv språktrening i seinfase av rehabiliteringa. Det er sett av kr 7 mill. i budsjettet for 
2018 og midlane vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
Rehabiliteringstiltak for barn og unge 
Det blei i statsbudsjettet for 2017 omprioritert kr 16,7 mill. til dei regionale helseføretaka sine 
basisrammer for å etablere eit behandlingstilbod i alle helseregioner til barn med alvorleg 
erverva hjerneskade. Arbeidet er sett i gang som eit prosjekt leda av Helse Midt-Noreg RHF 
der helseregionane og representantar for brukarane er med. Formålet er å etablere eit 
permanent tilbod som styrkar behandlingsforløpet og sikrar fagleg kvalitet i alle ledd av 
behandlingskjeda. Det er sett av kr 2,7 mill. til dette formålet i 2018. Midlane vil bli fordelt på 
eit seinare tidspunkt.  
 
Nasjonal helseøving 
Det blir vist til pkt. 7.10 for nærare omtale av nasjonal helseøving 2018. Det er sett av kr 4 
mill. i budsjettet for 2018 og midlane vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
Tilskot til prosjekt medikamentfri behandling 
Det blir vist til pkt. 7.8 for nærmare omtale av prosjekt medikamentfri behandling. Det er sett 
av kr 3,1 mill. i budsjettet for 2018. Midlane vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt.  
 
Tilbakehaldne midlar til omlegging av laboratorietakstar 
Det blir vist til pkt. 2.11. for nærare omtale av tilbakehaldne midlar som følgje av omlegging 
av laboratorietakstar. For Helse Vest utgjer dette ei auke i basisramma på kr 75,8 mill. 
Helsedirektoratet vil venteleg avslutte arbeidet med ny finansieringsordning medio 
desember. Effektane av omlegginga er førebels uklare og Helse Vest vil komma tilbake til 
fordelinga av midlane så snart som arbeidet er sluttført og effektane av omlegginga er kjent.  
 
Medisinske undersøkingar i Statens barnehus 
Det blir vist til pkt. 2.14 for nærmare omtale av styrkinga av tilbodet om medisinske 
undersøkingar i Statens barnehus. Det er sett av kr 3,9 mill. i budsjettet for 2018. Tilskotet vil 
bli fordelt på eit seinare tidspunkt. 
 
Sjukehusinnkjøp HF 
Helse Vest Innkjøp HF blei med verknad frå 1.1.2017 verksemdsoverført til Sjukehusinnkjøp 
HF. I finansieringsmodellen til Helse Vest Innkjøp er det lagt opp til at kvart føretak betaler for 
bruk av deira tenester i form av ei basisramme og timebaserte oppgåver. Tilsvarande 
finansieringsmodell blei vidareført i Sjukehusinnkjøp HF.  
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Det er sett av kr 0,8 mill. i RHF-budsjettet for 2018 til felles- og nasjonale tenester, som er ei 
vidareføring frå 2017. Det er framleis ein prosess på gang med å kvalitetssikre og lande 
budsjettet og det er derfor ein usikkerhet knytt til kostnadsnivået i 2018.  
 
Midlar knytt til RHF-et sin ressursbruk av innkjøpsselskapet vil bli handtert i 
administrasjonsbudsjettet til Helse Vest.  
 
Sjukehusbygg HF 
Det blei i 2015 etablert eit helseføretak for samordning innanfor eigedomsområdet, eigd i 
fellesskap av dei regionale helseføretaka. Det er usikkert kor stor kostnaden vil bli i 2018, 
men Helse Vest har inntil vidare lagt inn foreslått budsjettnivå for 2018 frå Sjukehusbygg. 
Dette utgjer kr 11,4 mill.  Eventuelle avvik frå dette må handterast gjennom disponering av 
reserveposten. 
 
Reserve for å fange opp usikkerheit 
Det er knytt ein del usikkerheit til det samla budsjettopplegget også i 2018. Den generelle 
usikkerheita i budsjettopplegget tilseier at reserven bør ligge opp mot 200 mill. Det er eit 
stramt budsjett og det blei i førebels inntektsfordeling lagt opp til ein reserve for 2018 på kr 
153,4 mill. Den negative effekten av ein ytterlegare auke i avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreforma på 0,2%, som for Helse Vest utgjer netto kr 13 mill., er handtert 
gjennom ein tilsvarande reduksjon i reserven. I tillegg er reserven redusert med ytterlegare 
kr 25 mill. Reserven for 2018 er no på kr 115,4 mill. 
 
Reserven er hovudsakeleg knytt til følgjande postar:  
 
Utvikling i medisinkostnader 
Avtaler med private aktørar 
Utvikling i gjestepasientoppgjer, private 
Forhold som blir tatt opp i bestillinga for 2018 frå HOD 
Kodevekst DRG 
Utvikling døgn-/dagbehandling 
Fortsatt omstillingsutfordring og risiko knytt til å oppnå resultat i forhold til resultatkravet 
Likviditet til å handtere investeringar 
 
9.4. Helse Vest morselskap (administrasjon) 
Det er i budsjettforslaget for 2018 lagt inn ei total ramme på kr 124,8 mill. til å dekke 
personalkostnader, konsulenttenester og andre driftskostnader til Helse Vest sin 
administrasjon. Det er behov for å sjå på noko auke i bemanninga på RHF-et. Administrerande 
direktør kjem tilbake til dette, og vil orientere styret i samband med handsaming av 
budsjettet for 2018. 
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Administrasjonen vil fram mot neste møte utarbeide eit detaljert budsjett for 2018. 
Eventuelle endringar ut over ovannemnde ramme må justerast mot reserven i RHF-
budsjettet. 
 
10.  Lån til investeringar 
Helse Vest har i forslag til statsbudsjett for 2018 fått tildelt lån til finansiering av utbygging og 
modernisering av Haugesund sjukehus i Helse Fonna. Utbygginga ved Haukesund sjukehus vil 
gje nye lokale for sentrale funksjonar som blant anna akuttmottak, laboratorie, operasjon og 
føde, og legge til rette for modernisering av eldre bygningsmasse. Det er foreslått ei 
låneramme på kr 1 350 mill. i 2018-kroner til prosjektet i perioden 2018-2022. Dette utgjer 
70 % av prisjustert forventa prosjektkostnad. Tildelinga for 2018 er på kr 50 mill.   
 
Det er lagt opp til ny rentemodell for nye prosjekt som får tildelt lån frå 2018. Dette inneber at 
renta i større grad blir tilpassa marknaden. Generelt inneber dette at renta på nye lån vil bli 
auka med om lag 1 prosentpoeng i forhold til rentemodellen som gjeld prosjekt som blei 
tildelt lån før 2018. 
 
Lån til nytt sjukehus i Helse Stavanger blei vedtatt med ei øvre ramme på kr 5 930 mill. i 
2017-kroneverdi. Lånet blir utbetalt i perioden 2017-2023. I 2017 er det tildelt kr 70 mill. til 
prosjektet. Det er i 2018 foreslått tildelt kr 425 mill. i lån til prosjektet. 
 
Lån til oppgradering og modernisering av sjukehuset i Helse Førde ble vedtatt med ei øvre 
ramme på kr 1 125 mill. i 2017-kroneverdi. Lånet blir utbetalt i perioden 2017-2025. I 2017 
er det tildelt kr 18 mill. til prosjektet. Det er i 2018 foreslått tildelt kr 150 mill. i lån til 
prosjektet.  
 
Lån til oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen blei 
vedtatt med ei øvre ramme på kr 370 mill. i 2017 kroneverdi. Lånet blir utbetalt i perioden 
2017-2020. I 2017 er det tildelt kr 90 mill. til prosjektet. Det er i 2018 foreslått tildelt kr 94 
mill. i lån til prosjektet i 2018.  
 
Byggetrinn II av nytt barne- og ungdomssjukehus ved Haukeland universitetssjukehus er 
vedtatt med ei øvre låneramme på kr 2 084 mill. i 2014-kroneverdi. Lånet blir utbetalt i 
utbyggingsperioden 2015-2022. Til og med 2017 er det tildelt kr 255,8 mill. i lån. For 2018 er 
det foreslått tildelt ytterlegare kr 320 mill. i lån til prosjektet.  
 
Helseføretaka må som ein hovudregel styre og prioritere sine investeringar innanfor 
tilgjengeleg likviditetsramme. Det er berre store prosjekt med ei investeringsramme på over 
kr 500 mill. som blir vurdert i forhold til lån frå staten. Det kan gis lån for inntil 70 % av samla 
prosjektkostnad og avdragstida kan vere inn til 25 år. 
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Styresak  

  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO:  18.12.2017  

SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen  

SAKEN GJELDER: Adm. direktørs orientering til styret nr. 8/2017  

 

ARKIVSAK: 2017/02  

STYRESAK: 107/17  

  
STYREMØTE: 18.12.2017  

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 8/2017 til orientering. 

 

 

 

1. Oversikt over tilsyn  

Det vises til vedlagte notat. 

 

2. Oversikt over aktuelle høringer pr. 11.12.2017 

Det vises til vedlagt notat. 

 

3. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden 

Ingen endringer siden sist. 

 

4. Status OU-prosjektet justering av sengeposter ved klinikk psykisk helse voksne 

og  konsekvensutredning spesialisert rehabilitering 

 Det vises til vedlagt notat inkl. vedlegg 

 

5. Meldinger 

 Referat fra møtet i Brukerutvalget den 21.11.17  

 Referat fra møtet i FAMU den 21.11.2017 

 Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den 10.11.17 
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Innledning 

 

  

Saken inneholder en oversikt over mottatte aktuelle høringer fra statlige organ, Helse Vest RHF og 

andre lokale og regionale offentlige myndigheter. Listen er ikke uttømmende og det vil kunne være 

høringer som ikke anses som vesentlige i denne oversikten. Det vil heller ikke være aktuelt for 
foretaket å svare på alle høringene, men i tilfeller hvor dette er gjort, vil dette fremkomme i 

statusfeltet.  Tekst med rød skrift er ny informasjon. 
 

  

Dato for 
brev 

Saken gjelder: Status 

 Høringer fra statlige departement og direktorat  

01.09.2017 Høring av rapport fra Helsedatautvalget 

 

01.12.2017  

Uttalelse ikke gitt 

29.09.2017 
Høring - «Faglige råd ved utredning av risiko for vold ‐ bruk av 

strukturerte kliniske verktøy» 

15.12.2017  
Uttalelse gitt 08.12.2017 

13.10.2017 Høring - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for 
svangerskapsomsorgen sendes på høring. 

19.01.2018 

17.10.2017 Høring Forskrift til forskningsetikkloven 27.11.2017  

Uttalelse gitt til Helse Vest 
20.11.2017 

30.10.2017 Høring pakkeforløp hjerneslag fase 1  
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NOTAT 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer 

FORETAK: Helse Stavanger HF 

DATO: 18.12.2017 

 

FRA: Administrerende direktør 

SAKSBEHANDLER: Helga Strand Vestbø  

SAKEN GJELDER: Status OU-prosjektet justering av sengeposter ved klinikk psykisk helse voksne 

og konsekvensutredning spesialisert rehabilitering  

 

ARKIVSAK: 2017/2 

 

STYREMØTE: 18.12.2017  

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 8/2017 pkt. 4 

 

 

OU-prosjektet justering av sengeposter ved klinikk psykisk helse voksne 

 

Saken ble endelig behandlet i foretakets ledergruppe 5.12.17. Klinikksjef Helle Schøyen presenterte de 

siste drøftingsuttalelsene, protokoll og andre innspill fra blant annet Mental Helse Ungdom og 

kommuneleger. Klinikksjefen gikk videre gjennom prosess og resultater fra utredningsarbeidet. 

Beslutning: Adm. direktør besluttet å legge ned 12 senger på Ryfylke DPS, avdeling Randaberg. 

Omstillingsprogrammet gjelder. I det videre arbeidet med blant annet ambulante tjenester, ettervern og 

poliklinikk skal kommunehelsetjenesten inviteres inn i arbeidet. 

 

Som en konsekvens av beslutningen vil opptaksområdet for DPSene for øvrig bli gjennomgått. Dette vil 

skje i tett dialog med de aktuelle kommunene.  

 

 

Konsekvenskvensutredning spesialisert rehabilitering 

 

Første møtet i prosjektgruppen vedr. konsekvensutredning for spesialisert rehabilitering i Helse 

Stavanger HF ble gjennomført 27.11.17.  Avklaring av roller og ansvar for prosjektdeltakere ble 

gjennomgått sammen med prosjektdirektivet.  

Prosjektdirektivet behandles i styringsgruppen mandag 11. desember.  

 

Vedlegg: utkast prosjektdirektiv  



  Prosjektdirektiv  

1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Konsekvensutredning for spesialisert 
rehabilitering i Helse Stavanger HF  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekteier: Adm.direktør Inger Cathrine Bryne 

Prosjektleder: Klinikksjef Elisabeth Farbu 

Dato for godkjenning av direktivet: <dd.mm.åååå> 
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1 Målet med prosjektet  
Utrede konsekvensene av en eventuell avvikling av rehabiliteringssengeposten i Eigersund for 

å bedre den totale økonomiske situasjonen for Helse Stavanger. Til utredningen ligger også å 

foreslå en endring i drift innenfor avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som vil kunne 

innebære noe styrking på Våland og Lassa. Konsekvensutredningen skal gi et 

beslutningsgrunnlag for styret i Helse Stavanger som skal fatte endelig vedtak. 

En viktig del av konsekvensutredningen er å sikre fortsatt gode tilbud for pasientene dersom 

styret beslutter at sengeposten skal avvikles. Konsekvensutredningen skal gjøres i tett 

samarbeid med Eigersund kommune. Representanter fra kommunehelsetjenesten vil bli 

invitert med i prosjektgruppen, representanter fra samhandlingsutvalg i styringsgruppen. 

Det er en forutsetning for konsekvensutredningen at alle fast ansatte beholder arbeidsforholdet 

i Helse Stavanger dersom de ønsker det ved en ev. avvikling.  
 

2 Bakgrunn 
Helse Stavanger har iverksatt en rekke tiltak og utredninger med sikte på å forbedre en 

krevende økonomisk situasjon. Alle klinikkene har fått betydelige omstillingskrav. Det har 

blant annet resultert i at 14 senger på ortopedisk avdeling er stengt fra august, 5 senger på 

barneavdelingen er stengt fra september og 5 senger ved kardiologisk avdeling er besluttet 

stengt fra januar 2018. I tillegg er det nylig besluttet et nedtrekk på 12 senger innen 

voksenpsykiatri.  

 

Det faglige tilbudet ved sengeposten i Eigersund er hovedsakelig konsentrert om enkel 

rehabilitering av medisinske og ortopediske tilstander inkludert ferdigstilling av medisinsk 

behandling. Det ligger nasjonale føringer om oppgaveoverføring av tjenester til 

kommunesektoren og innenfor rehabilitering spesielt, jf. Regjeringens opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering (2017–2019) og Regional plan for habilitering og rehabilitering 

(Helse Vest) som innebærer at en større andel av enkel rehabilitering trolig kan og bør 

overføres til kommunene. Helse Stavanger ved administrerende direktør signaliserte i 2015 at 

foretaket skal satse på rehabilitering i Eigersund. Men i lys av både de økonomiske rammene 

og nasjonale føringer for oppgavefordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, er 

det likevel naturlig å vurdere om virksomheten ved rehabiliteringssengeposten i Eigersund 

skal avvikles.   
 
 

Status for rehabilitering i Helse Stavanger 

Avdeling for rehabilitering har fra 2016 vært en del av Klinikk for hode-hals og 

Rehabilitering. Virksomheten er lokalisert på tre steder: Lassa, Våland og Eigersund  

 

AFMR Lassa: Avdelingen har en sengepost med 14 senger på Lassa, der det tilbys kompleks 

rehabilitering for hovedsakelig pasienter med sykdommer eller skader i nervesystemet, 

multitraume, kreft og andre komplekse tilstander, både medfødt og ervervet.  

Det er ikke fysisk plass til ytterligere ekspansjon av aktiviteter på Lassa, verken poliklinisk 

eller med tanke på økt sengeantall. I 2016 var det 108 avdelingsopphold med 102 unike 

pasienter innlagt på Lassa. Gjennomsnittlig liggetid var 23 dager. Det er en regional 

hodeskadeenhet og ryggmargsskadeenhet i Helse Bergen som ivaretar pasienter med de 
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alvorligste skadene for disse gruppene, men Lassa er ofte en del av forløpet, enten før eller 

etter.  

Lassa ivaretar veiledning til kommuner der det er naturlig i forløpet, og reiser da ut, men har 

ikke eget ambulant team. Det er en stor poliklinisk aktivitet, bl.a. nevnes rygg, skulder, ME, 

førerkortvurdering, intensiv håndtreningsgruppe CIMT, og det er nå gitt tilslutning til at Helse 

Stavanger i likhet med Helse Bergen skal opprette et tilbud for intensiv språktrening.  

 

Våland: Rehabilitering er også en integrert del av tilbudet på slagposten på SUS Våland, der 

det er en tverrfaglig arbeidsform og et tett samarbeid med Lassa. Noen pasienter får dermed et 

sømløst forløp med rehabilitering som integrert del fra dag to etter innleggelse. 

 

Eigersund: Avdeling for rehabilitering har en seksjon i Eigersund som består av en sengepost 

med 16 senger.  

Sengeposten hadde 341 unike pasienter i 2016, antall avdelingsopphold var 409. 

Gjennomsnittlig liggetid var 9 dager.  

Dette er det eneste tjenestetilbudet innen enkel rehabilitering som nevnt over i Helse 

Stavanger HF.  

 

Antall årsverk knyttet til sengeposten er to legestillinger, tre fysioterapeuter, en ergoterapeut, 

et halvt årsverk for sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Det er 18,33 årsverk innenfor 

sykepleiere/hjelpepleiere. 

Sengeposten i Eigersund er stengt tre uker om sommeren og ca. en halv uke påske og jul, 

avhengig av bevegelige helligdager. Det faglige tilbudet i sengeposten er konsentrert om 

KOLS-rehabilitering, hjertesykdommer, samt noe postoperativ rehabilitering etter 

ryggoperasjoner (ortopedi).  
 

En god del av sengene blir brukt av andre klinikker, hovedsakelig gjelder det for pasienter 

med lungesykdommer som overføres fra Våland.  

Det er en fast overlege som er spesialist i generell indremedisin, og det påvirker naturlig nok 

innholdet i tjenestene som tilbys. Det har vært lyst ut stilling for spesialist i fysikalsk medisin 

tre ganger (november 2014, mai 2015 og november 2015), men det har ikke vært søkere som 

har denne spesialiteten. 
 

Sengeposten har ikke hatt legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering ansatt. Fra et 

faglig ståsted er det krevende å ivareta et rehabiliteringsperspektiv, både på grunn av at senger 

brukes som forlengelse av et somatisk opphold fra Våland, og fordi en mangler en stedlig 

medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse.  

Det er ikke tilgjengelig legetjeneste på vakttid, men vakthavende medisinske leger på SUS 

Våland brukes konsultativt. Med tanke på avstand til akuttsykehuset Våland og manglende 

vakttjeneste blir dette en risiko dersom medisinske komplikasjoner oppstår, selv om det skal 

understrekes at den generell medisinske fagligheten er svært god på dagtid. 

 

Helse Stavanger har i tillegg til seksjon for rehabilitering somatisk drift i Eigersund med 

poliklinikk for urologi, hjertesykdommer, diabetes, radiologi, blod og kreft.  

Til poliklinikken er det 3,2 årsverk for sykepleiere, og til sammen 5,5 årsverk innenfor 

kontorpersonell gir tjenester til både poliklinikk og sengepost. Legetjenesten til poliklinikken 

kommer fra SUS Våland. Ambulansetjenesten har også stasjon i Eigersund. 

Helse Stavanger, klinikk psykisk helsevern har avdeling Dalane DPS i Eigersund. Ingen av 

disse enhetene omfattes av denne utredningen.  
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Overordnede føringer for rehabilitering 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste der habilitering og rehabilitering i størst mulig 

grad bør tilbys der livet leves, det vil si at hovedtyngden av innsatsen skal skje i kommunen 

hvor bruker bor. Det vil være viktig å skille mellom forskjellige typer rehabilitering med 

større differensiering/nivådeling der enkel rehabilitering hovedsakelig ligger i kommunen.  

 

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017–2019, der 

noen av nøkkelordene er ønske om endret definisjon på rehabilitering slik at det ikke ses på 

som et avgrenset tjenestetilbud, men et helhetlig og kontinuerlig tiltak gjennom livsløpet, økt 

brukermedvirkning, økt samhandling mellom ulike nivåer i helsetjeneste og helhetlige forløp, 

og overføring av rehabiliteringsoppgaver til kommunene. 
 

For spesialisthelsetjenesten er det særskilt presisert:  

 Økt satsing på samhandling og veiledning 

 Ambulant virksomhet som verktøy for å nå opptrappingsplanens mål 

 Utvikling av kvalitetsmålinger, funksjonsvurderinger og andre verktøy 

 Starte rehabilitering i akuttfasen i sykehus 
 

 

Helsedirektoratets veileder fra 2015 angir følgende anbefalinger til oppgavedeling:  

 

 
 

Helse Vest vedtok i 2015 en plan for habilitering og rehabilitering fra 2016–2020, der 

hovedmålene er: 

 

 samhandling slik at tjenesten oppleves som koordinert og sammenhengende 

 pasient- og brukermedvirkning der pasientens egne mål og egenmestring er 

utgangspunktet og legge til rette for at pårørende kan medvirke 

 tydelig ansvarsplassering 
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 standardiserte pasientforløp 

 styrket forskning og kunnskapsutvikling 

 kapasitet og kompetanse dekker brukernes behov og legger til rette for 

kvalitetsforbedring og fagutvikling 

 

I 2017 lanserte Helsedirektoratet «Statusrapport for hjernehelse». Begrepet «hjernehelse» 

forstås som et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer og skader i 

hjernen eller andre deler av nervesystemet. Rapporten er en bred redegjørelse for alle 

tilstander som omfatter hjernen, både medfødt og ervervet, somatisk og psykiatrisk. Hver 

tredje nordmann vil i løpet av livet erfare en tilstand som påvirker hjernehelse, og viktigheten 

av tverrfaglige og koordinerte tjenester i et livsløpsperspektiv blir vektlagt. Helsedirektoratet 

anbefaler at det utarbeides en strategiplan for hjernehelse. 
 

Tidlig støttet utskrivelse med bistand fra ambulante team er en dokumentert og ønsket 

arbeidsform, der bl.a. St. Olav har vært sentrale bidragsytere i utviklingen. Helse Stavanger 

har for tiden ikke et slikt tilbud, men det er viet stor fokus på dette fremover.  

Det er for tiden to store prosjekter på gang; «Ambulante tjenester og tidlig støttet utskriving» i 

regi av Helse Vest og «Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam» i regi av Stavanger 

kommune. Prosjektet i regi av Stavanger kommune vil ha fokus på tidlig støttet utskriving, 

økt ambulant tjeneste, sikre bedre overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

og kompetanseoverføring med økt samhandling og veiledning. Alle kommunene i Helse 

Stavanger sitt opptaksområde vil bli invitert til å delta i dette.  

 

Det er derimot sjelden at lungerehabilitering er et døgntilbud i spesialisthelsetjenesten slik 

som Helse Stavanger har i Eigersund, dette blir ofte tilbudt av private 

rehabiliteringsinstitusjoner ellers i landet. 

 

Helsedirektoratet (2017) har publisert et analysenotat for Rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten der hovedfunnet er at færre pasienter mottar rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten fra 2012–2016. Helse Vest har desidert lavest andel ambulant 

rehabilitering, og lavest antall rehabiliteringspasienter pr. 1000 innbyggere, og lavest bruk av 

døgnbasert rehabilitering. Et lite notabene er at datakvalitet er varierende på grunn av ulik 

registrering.  

 

Fra 1.7.17 er habilitering og rehabilitering omfattet av retten til fritt sykehusvalg, og vi vet 

ennå ikke hvordan det vil slå ut for Helse Stavanger sin del. 
 

Mål for rehabilitering i Helse Stavanger fram mot 2023 

Helse Stavanger skal fram mot 2023 ha et tilbud innenfor habilitering og rehabilitering som er 

i tråd med de overordnede målene for Helse Vest: 
 

 Sterkere brukerperspektiv med utgangspunkt i brukerens mål  

 Fokus på standardiserte pasientforløp for bedre samordning og kontinuitet, for å unngå 

unødvendig ventetid og flaskehalser 

 Spesialisert rehabilitering med høy intensitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis. 

 Mer helhetlig rehabiliteringsløp med allerede start i akuttfasen samtidig med 

medisinsk behandling og annen avansert pleie, til senfase rehabilitering 

 Bedre samhandling og koordinering av spesialisert rehabilitering internt på 

sykehusnivå med bl.a. klarere behandlingslinjer, bedre arbeidsform og/eller 

organisering 
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 Bedre differensiering/nivådeling mellom forskjellige rehabiliteringstilbud i 

spesialisthelsetjenesten ved bedre samhandling og samspill med private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

 Sømløse overganger med bedre samhandling og kunnskapsoverføring til kommunen 

med økt ambulant virksomhet. Bli bedre rustet til å gi rett kompetanse til rett pasient 

på rett nivå 

 Fokus på tidlig støttet utskriving og bruk av polikliniske-, dag- og ambulante tjenester 

der dette er hensiktsmessig 

 Fokus på kvalitetsmåling og funksjonsvurderingsverktøy for å kunne gi mer 

virkningsfulle rehabiliteringstjenester 

 Mål om aktiv forskning innen rehabiliteringsfeltet i tråd med Helse Stavangers 

forskningsstrategi  
 
 

Kompetanse  

Avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som sengeposten i Eigersund er en del av, har 

bred kompetanse innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, psykologi, klinisk 

ernæringsfysiologi og sosionomtjenester.  

Situasjonen for legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har lenge vært 

mangelfull, men gjennom systematisk satsing på utdanning vil det nå komme flere spesialister 

de neste årene slik at en vil kunne dekke et minimumsbehov for en seksjon slik som Lassa. 

Det er flere innenfor terapigruppene som har spesialkompetanse, og avdelingen fikk i 2016 

sin første Ph.D-grad som viktig byggestein i videreutvikling av forskningsaktivitet.  

Det er likevel begrenset med antall spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering og 

andre fagpersoner, og som helhet har ikke fagmiljøet tilstrekkelig med ressurser til å bygge 

opp eller opprettholde et styrket fagmiljø fordelt over tre ulike steder (Lassa, Våland og 

Eigersund).  
 

3 Mandat  
 

Mandatet for dette prosjektet er å utrede konsekvensene av en avvikling av 

rehabiliteringssengepost i Eigersund for å bedre foretakets økonomiske situasjon. Deretter å 

foreslå endring i drift innenfor Avdeling for rehabilitering i Helse Stavanger som setter 

foretaket i posisjon til å kunne gi et mer fremtidsrettet spesialisert rehabiliteringstilbud i tråd 

med regionale og nasjonale føringer. Dette vil kunne innebære noe styrking på Våland og 

Lassa, samt etablering av ambulante tjenester. Konsekvensutredningen skal gi et 

beslutningsgrunnlag og styret i Helse Stavanger skal fatte endelig vedtak. 

 

Det bes om at det vurderes hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre: 

 

1) At Helse Stavanger får en betydelig innsparingseffekt dersom sengepost i Eigersund 

blir avviklet 

2) At pasienter i Helse Stavanger med behov for spesialisert rehabilitering og samtidig 

har et behov for nærhet til medisinske akuttfunksjoner får gode forløp med 

rehabilitering som integrert del av akuttforløpet 

3) At Helse Stavanger kan tilby ambulant rehabiliteringsteam som bidrar til økt 

kompetanse og samhandling med alle kommunene og styrket rehabilitering der 

pasienten er 
 



  Prosjektdirektiv  

7 
 

Det er en forutsetning at ved en eventuell avvikling av sengeposten vil alle fast ansatte som 

ønsker det, beholde arbeidsforholdet i Helse Stavanger. Dersom prosjektgruppen finner at 

konsekvensene av avvikling av sengepost i Eigersund med tilsvarende kompenserende tiltak 

er hensiktsmessig og styret i Helse Stavanger beslutter det, blir omstillingsprogrammet i Helse 

Stavanger førende. Det vil også utarbeides en særavtale om reisetid.  
  

4 Avgrensninger 
Dalane DPS og ambulansestasjonen i Dalane er ikke en del av dette prosjektet. Andre enheter 

i rehabiliteringsavdelingen slik som f.eks. habilitering, Lærings- og mestringssenteret (LMS) 

og seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) som ikke har tangeringspunkter mot de 

pasientforløpene som er nevnt over, omfattes ikke av dette prosjektet. Det samme gjelder 

poliklinisk drift i Eigersund samt avklaring av eierforhold/drift av bygningsmasse i Eigersund.  
 

5  Prosjektgruppe og styringsgruppe 

 

Adm. dir. er prosjekteier og leder styringsgruppen. Det foreslås at LG sammen med 

representant fra hovedtillitsvalgte, hovedverneombud brukerutvalg og kommunerepresentant 

oppnevnt av Samhandlingsutvalget utgjør styringsgruppen.  

 

Prosjektgruppen ledes av klinikksjef Elisabeth Farbu, med forslag til representasjon fra 

følgende: 
 

Hode-hals og rehabiliteringsklinikk Elisabeth Farbu, klinikksjef 

Avdeling for rehabilitering Astrid Tytlandsvik, avdelingssjef 

Sengepost Egersund Gro Ege Tønnesen, seksjonsleder 

Torunn-Helen Røkenes Van Silfhout, 

avdelingssykepleier 

Terapiavdelingen Else Høgalmen, seksjonsleder 

Spesialist i fysikalsk medisin og 

rehabilitering 

My Torkildsen, avdelingsoverlege 

Lungeavdelingen Safaa Saleh, seksjonsoverlege 

Ortopedisk avdeling Knut Harboe, avdelingsoverlege 

Personalavdelingen Gunn Hilde Naaden Hirsch, personalsjef 

  

Eigersund kommune Anne Brit Tengesdal, Helsefaglig ansvarlig 

Vernetjenesten Vigdis Holst-Jæger, HVO 

Tillitsvalgt Sigve Romslo, Fagforbundet 

Tillitsvalgt Mette Øfstegaard, NSF  

Brukerutvalget Hege Skjelbred Knudsen 

Økonomiavdelingen Mari Larsen, controller 

  

 

 

Prosjekteier er prosjektets oppdragsgiver, og har ansvar for: 

 Endelig godkjenning av mål og planer 

 Å tilføre prosjektet nødvendig personell og økonomiske ressurser 
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 Dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten/AMU (ev. linjeledere har dette ansvaret dersom 

flere avdelinger involvert) 

 Fremme sak for styret i Helse Stavanger 
 

Styringsgruppen har ansvar for:  

 Å kvalitetssikre leveranser og gi innspill 

 Ta nødvendige beslutninger i prosjektet underveis og sikre fremdrift i henhold til endelig 

mandat  

 Være ambassadører for prosjektet og for leveransene  
 

Prosjektleders ansvar er: 

 Lede prosjektet og prosjektgruppen 

 Utarbeide leveranser iht. prosjektdirektivet (kvalitet) 

 Fremdrift iht plan (tid)  

 Ressursbruk iht. ev. budsjett (kostnad) 

 Involvere og følge opp prosjektgruppen, gjøre dem i stand til å forankre leveranser mot 

egen organisasjon 

 Ha dialog med prosjekteier og styringsgruppe, inkludert forankring, løfte inn nødvendige 

beslutninger og rapportering  

 Tilføre nødvendig metodikk og kompetanse i prosessen 
 

Prosjektgruppen har ansvar for:  

 Bidra med sin kompetanse og ivareta organisasjonens interesser inn i prosjektet 

 Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse 

 Være aktive i innføringen av prosjektets leveranser og i realiseringen av nytteeffekter 

 Å delta i prosjektmøter og komme med innspill i og mellom møter 

 Utføre avtalte oppgaver mellom møter  

 
 
 

4.1 Arbeidsform og metode 

Besluttes av styringsgruppen når endelig mandat er bearbeidet og forslag til møteplan m.m. er 

lagt frem av prosjektgruppen.  

 
 

5 Milepæler og kommunikasjonsaktiviteter 
 

Det skal lages en plan for milepæler og kommunikasjonsaktiviteter 

 

 

6 Risikovurdering og – styring  
 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse som en del av utredningen.  
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7 Prosjektstyring og dokumentasjon  
Skriv inn rutiner for prosjektstyring og dokumentasjon her (slett det som ikke passer) 

 Frekvens for statusrapportering til prosjekteier/styringsgruppen 

 Rutiner ved oppdatering av styrende dokumenter og planer 

 Hvilken dokumentasjon som skal utarbeides 

 Etablering av prosjektside/arkiv 

 

Forklaring av begreper 

 Statusrapportering: Hvor ofte og i hvilken form skal prosjektet rapportere status til 

prosjekteier og styringsgruppen. Mal for statusrapportering kan brukes    

 Styrende dokumenter og planer: Dette kan være prosjektdirektiv, fremdriftsplan, 

risikovurdering etc.  

 Dokumentasjon: Dette kan være møtereferater, prosjektrapport etc.  

 Prosjektside/arkiv: Med dette menes et felles elektronisk arkiv som alle i prosjektet har 

tilgang til, for eksempel en sharepointside.  
 

8 Prosjektavslutning   
Skriv inn hvilke kriterier som må være på plass for at prosjektet kan aksepteres som fullført 

og avsluttet, samt hvilke krav som foreligger for at prosjektet formelt kan overleveres til 

prosjekteier og linjeorganisasjonen.   

Kriterier for avslutning av prosjektet kan for eksempel være når leveransene er fullført, en 

fast sluttdato eller eksterne faktorer som styrer prosjektavslutning.  

Krav til formell overlevering kan være godkjent sluttrapport/prosjektrapport, 

kompetanseoverføring eller lignende. 
 

9 Godkjenning av prosjekteier   
Prosjektdirektivet er gjennomgått og godkjent av prosjekteier <dd.mm.åååå>.  
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10 Vedlegg 

10.1 Prosjektets møteplan 

 

Dato Deltakere Tema (overordnet, tentativ) 

xx.x.xx Prosjekteier/ 
styringsgruppen 

Godkjenning av forslag til prosjektdirektiv 

xx.x.xx Prosjektgruppen Begynne på nåsituasjonsbeskrivelse 

   

   

   

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

  

Side 1 av 3 
 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Fra BU: Jan Torgersen, Oddrun Strand Rangnes, Olaug Håland, Hege Skjelbred-Knudsen,  
Odd Eskildsen, Randi Carlsen, Vibecke A. Bjørgengen Kaarstad, Aud Torhild Fjellså,  
Gyongyi Soyer, Eldar Søreide,  Sissel Hauge, Anne Sofie Øye Gjerde 
Fra UR: Annelin Festervoll, Anne Tyldum Bruvik, Trym Wedel Nessa, Sander Jakobsen 
Østrem, Marie Gudbrandsen, Marit Wirak, Stig Bjønnes 
 
Forfall:  
Marianne Hansen,  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  21.11.2017 
Klokkeslett: 15.30-18.30 
Møtenr: 7/17 
Møtested: Gløden, St. Svithun 
Arkivref: 2017/3269 -  108096/2017  

  

 

Møtereferat - Brukerutvalget/Ungdomsrådet - 21.11.2017 
 

Saksnr Emne  
 Møte i Brukerutvalget  kl.15.30-16.30 
  
1. Status for «Bare Spør» og litt om det videre arbeidet   

Sissel Eike Pettersen orienterte om status for prosjektet. 
Pilotering av strukturert utskrivningssamtale er gjennomført på 6G og 6H 
på operasjonspasienter. Dette har fungert bra, og flere sengeposter vil nå 
starte opp med utskrivningssamtaler.  
På nyåret er det planlagt en Workshop hvor ansatte fra ulike avdelinger 
skal delta. Det vil da bli jobbet med «den gode samtalen» og hvordan man 
tar Bare Spør brosjyren i bruk. 
Bare Spør brosjyren ligger ute på nett, men er i et dårlig format.  Dette 
skal forbedres. 
Prosjekt Bare Spør er en del av prosjektet Trygg Utskrivelse. Det pågår 
for tiden  flere prosjekter på sykehuset som har som mål å få bedre 
kvalitet på utskrivelse. 

  
2. Godkjenning av innkalling og referatet fra forrige møte 10.10.2017 

Godkjent uten merknader. 
  
3. Orientering fra Eldar Søreide og Sissel Hauge 

Fagsjef Sissel Hauge, seksjon for samhandling: 



 
 
 

Side 2 av 3 
 

Seminar som har reinnleggelser som tema vil blir arrangert 27.11.2017.  
 
Samhandlingsutvalget mellom Helse Stavanger HF og kommunene i 
opptaksområdet inviterer til det årlige strategiske ledermøte mellom den 
øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene og den øverste 
ledelsen i helseforetaket.  
Tema for møtet er Helse 2035 Strategi for Helse Vest - utviklingstrekk, 
utfordringer og muligheter – fremtidig oppgavedeling mellom kommuner 
og spesialisthelsetjenesten.   
To representanter fra Brukerutvalget inviteres til å delta i møtet. 
 
29.11.2017 er det møte i Samhandlingsutvalget hvor 
konsekvensutredning for spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger vil 
være et av temaene.  
 
Det jobbes med å revidere de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom 
Helse Stavanger og kommunene, disse skal være ferdige 01.01.2018. 
 
På Samhandling sin nettside finner man bl.a. referater fra møtene i 
Samhandlingsutvalget og alle samarbeidsavtalene: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling 
 
Fagdirektør Eldar Søreide:  
I styremøtet i morgen 22.11.2017 er regional internrevisjon en av sakene. 
Forslag til revisjonstema er:  
1. Sykehusinnkjøp 
2. Kjøp av private helsetjenester – ruspasienter 
3. Bruk av spesialister med avtalepraksis 
4. Samhandling og bruk av ø.hjelp senger i kommunene 
 
Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017–2023, som BU har gitt 
sin tilslutning til, vil bli vurdert av Styret i morgen. 
 
Balansert målekort er en god oversikt over hvordan sykehuset ligger an. 
 
Forøvrig vises det til styresakene i sin helhet her: 
Styresaker 22.11.2017 
 
SUS2023 og OU SUS2023 krever mye brukermedvirkning.  
Det er nå laget et 3D studio hvor man kan se hvordan det nye sykehuset 
er tenkt å bli. 
 
Det skal 22.11.2017 være et møte vedrørende kontaktlege ordningen.  
Ordningen er innført, men ikke implementert. Kontaktlege skal stå for 
informasjon og oppfølgning av pasienten og sikre informasjon til 
pårørende. Som regel vil ordningen gjelde ved sykehusopphold, men kan 
også være aktuelt under polikliniske behandlinger. 
Olaug Håland stilte spørsmål angående koordinator rollen – hvem 
oppretter denne og hva innebærer det. Eldar Søreide vil undersøke mer 
om dette til neste møte i Brukerutvalget. 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling
https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger#styredokumenter-til-styremøtet-22.november-2017


 
 
 

Side 3 av 3 
 

  
4.  Orientering fra Jan Torgersen 

Jan Torgersen er i gang med å kontakte de enkelte prosjektlederne for de 
prosjektene hvor Brukerutvalget er representert.  
Han vil gi endelig status og oppdateringer i neste møte. 
Det kommer stadig til nye prosjekter og behovet for brukermedvirkning 
er stort, Brukerutvalget må se på hvordan man skal håndtere dette 
videre. 

  
5. Skisse strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 – 2023 

Saken utsettes til neste møte. 
  
6.  Møteplan for 2018 

Følgende tidspunkt for møter i Brukerutvalget 2018 ble besluttet: 
 21.02.2018 
 14.03.2018 
 02.05.2018 
 13.06.2018 
 12.09.2018 
 17.10.2018 
 14.11.2018 
 12.12.2018 

  
 Fellesmøte Ungdomsrådet/Brukerutvalget 
  
1700-1750 Til fellesmøtet mellom Ungdomsrådet og Brukerutvalget var også 

styreleder Stener Kvinnsland og adm. direktør Inger Cathrine Bryne 
invitert for å snakke om sine forventninger til Ungdomsrådet og 
Brukerutvalget. 
Styreleder Stener Kvinnsland innledet fellesmøtet. 
Ungdomsrådet presenterte deretter seg selv og prosjekter de jobber med, 
og delte sine erfaringer som unge pasienter. 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne inviterte Ungdomsrådet til et 
ledermøte på SUS for å presentere en 10 punkt liste over hvordan unge 
pasienter ønsker å bli tatt imot på sykehuset.  

  
1750-1825 CEO Svein Torgersen, Cegal AS, var invitert for å snakke om IKT 

utfordringer i næringslivet og helsevesenet. Utviklingstrender og 
forventninger. IKT sikkerhet og konfidensialitet av persondata og 
systemer.  Presentasjonen er vedlagt referatet. 

  
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 



 
 
 
 
 
 

Direktørens kontor  
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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland 
Mette Øftegaard, stedf. For Gunn Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagf.           Egil Olsen  
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie  
            
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Fagdirektør Eldar Søreide stedfortreder for AD 
Klinikksjef         Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold 
 
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Inger Cathrine Bryne, Alexander Seldal, Gunn Elin Rossland,  
 
 

 

Møteleder:    Maiken H. Jonassen 

Møtedato:     21.11.2017 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     08/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 110376/2017 

 

Møtereferat - FAMU – 21.11.2017 
 

Saks-nr Emne  Ansvar- 
lig 

69/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader.  

 

   
70/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 13.10.2017 

Godkjent uten merknader. 
 

   
71/17 Årsplan FAMU 

Godkjent med en kommentar: Det skal utarbeides en 
 



Side 2 av 5 
 

utviklingsplan – sak i neste FAMU. Ansvarlig Ketil Helgevold.  
   
72/17 Orientering av saker til styremøtet 22.11.2017 

Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i styresakene.  
 
Økt sykefravær ble kommentert. Tiltak er iverksatt for 
tettere oppfølging og mer lederstøtte. Bedriftshelsetjenesten 
skal kontaktes ved langtidsfravær for råd og innspill. De kan 
bl.a. gi råd om tilretteleggingstilskudd. HMS-tjenesten 
styrkes med en ny medarbeider/Mette Oldervold fra nyttår. 
 
Omsorgssamtaler minnes om og gjennomføres ihht. plan.  
 
Eldar Søreide viser til Brukerutvalget og rapportering. 
Forbedringsundersøkelsen kan være en aktuell sak. 
 
HTV Mette Øfstegaard viser til virksomhetsrapporten side 
32, «Årsturnuser sies opp og replanlegges fra 1. april i 
medisinske sengeposter». Hun påpeker at NSF ikke har vært 
involvert i dette.  
Vedtak 
FAMU tar redegjørelsen til orientering.  

 

   
73/17 
 

Orientering om budsjettprosess 2018 Budsjettprosessen 
ble orientert om på gårsdagens HTV og HVO-møte.  
Kommunikasjon ut er vanskelig. Det er tidligere sagt at vi må 
klare et overskudd for å bygge nytt sykehus. Det er ikke hele 
bildet, medisinsk teknisk utstyr/MTU må fokuseres på nå.  
 
Solåsveien ble solgt denne uken,over prisantydning.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
74/17 Nytt fra HMS-avd./Bedrifts-helsetjenesten ved HMS-sjef 

Kjersti Heie. Ref. HMS-rapport.  
 Ansattskader – fraværsskader og medisinsk be- 

handlingsskader – H1 og H2 verdier: 
Det var en fraværsskade i oktober i Klinikk psykisk helsevern 
voksne i forbindelse med utagerende pasient. Det har vært 
flere episoder i samme klinikk som ikke har ført til fravær. De 
fleste hendelsestypene er vold og trusler.  
Ansattskader rapporteres på klinikknivå fra neste møte.  
 
Samtidighetskonflikter: Mottaksklinikken har flest. 
 
Det vil bli gjort endringer i Synergi for enklere å kunne ta ut 
bedre rapporter.  

 
Sak - Endring av retningslinjer for grunnkurs i HMS for 
verneombud og AMU-medlemmer og grunnkurs i HMS 
for ledere i Helse Stavanger HF fom. 2018 ved HMS-sjef 
Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Den største endringen er hyppigere kurs samt at dag 1 og 2 
samsvares med lederne og AMU-medlemmene. 
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Vedtak 
FAMU støtter forslaget om nye retningslinjer for HMS-
opplæring.  
 
Sak – Ny nasjonal ForBedringsundersøkelse fra 2018 ved 
HMS-sjef Kjersti Heie. Ref. saksfremlegg.  
Nærmere informasjon sendes klinikksjefene når den er klar.  
Oppfølging  etterpå er viktig.  
Vedtak 
FAMU tar ForBedringsundersøkelsen fra 2018 til 
orientering. 

   
75/17 Status på rusforebyggende arbeid, muntlig orientering ved 

FHTV Aud H. Riise. 
Ressursgruppen ledes av bedriftssykepleier Inger Lise 
Dobbe. Arbeidet går i rett retning. De har arrangert ett 
AKAN-grunnkurs i høst og ett miniseminar i to økter.  
 
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.   

 

   
76/17 Skisse strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 – 2023 

ved personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen.  
Ref. saksfremlegg.  
Saken er behandlet i Ledergruppen og HTV/HVO. Videre 
saksgang er behandling i Brukerutvalget, 
Samhandlingsutvalget og førstegangsbehandling i Styret i 
Helse Stavanger HF 18.12.2017.  
PO-direktør beklaget at vernetjenesten ikke er blitt involvert. 
Innspill kan fortsatt sendes adm.sjef Helga Strand Vestbø, 
frist 4. des. 2017.  
Vedtak 
FAMU tar skisse til strategiplan til orientering.  

 

   
77/17 Konstituering av leder i FAMU og medlemmer i 2018 – 

2019 v/personal- og org.dir. Maiken H. Jonassen. 
Arbeidsgivers representanter fortsetter i 2018 og 2019.  
 
Lederfunksjonen for 2018 ivaretas av ansattes 
representanter. Arbeidstakerrepresentantene melder tilbake 
hvilke medlemmer de velger for FAMU i2018 og 2019 i neste 
møte.  
Vedtak 
Medlemmene i FAMU slutter seg til ovennevnte forslag til 
valg av arbeidsgivers representanter. Ansattes medlemmer 
informeres det om i neste møte.  

 

   
78/17 
 

Omorganisering psykiatrien – OU-prosjekt, nedlegging 
av sengepost – muntlig info. v/klinikksjef Helle Schøyen.  
Saken ble presentert i gårsdagens HTV og HVO-møte.  
Tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og vernetjenesten er at 
prosessen er håndtert veldig bra. 
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Prosessen fremover er større og mer uklar. Klinikkledelsen 
kan kontaktes for fortløpende informasjon. Det planlegges 
tette møter for oppfølging. Innspill ønskes.  
Vedtak 
FAMU tar prosessen så langt til orientering og viktig at det 
gode arbeidet/samarbeider med tillitsvalgte og 
vernetjensten fortsetter.  

   
79/17 Konsekvensutredning av endring i spesialisert 

rehabilitering i Helse Stavanger HF – avd. Egersund, 
status ved klinikksjef Elisabeth Farbu. 
Saken er behandlet i Ledermøte og HTV og HVO-møte.  
 
ROS-analyser anbefales.  
Mandatet godkjennes først i styringsgruppen som har det 
første møtet 11. des. 2017.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
80/17 
 

Ansatt-parkering, orientering ved rådgiver Jan Åge Moen. 
Ref. saksfremlegg.  
Transportutvalget som er et partsammensatt utvalg, har 
behandlet saken.  
 
Søknader om særskilt parkeringstillatelse øker.   
 
Det vises til Intranett for informasjon om parkering på SUS 
2018: 
http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkerin
g.aspx 
 
Søknader om dispensasjon f.eks. ved syksom, sendes 
Kundesenteret for behandling i Transportutvalget.  
Vedtak 
FAMU tar til orientering: 

1. Parkeringstillatelse for langtidspårørende får en 
prisregulering gjeldende fra 1.januar 2018 prisen 
økes da fra dagens pris på kr.300,- til kr.350,- for en 
uke parkering.  

2. Takstøkning for korttidsparkerende gjeldende fra og 
med 1.1.2018: 
Det foretas en takstøkning på kr. 2,- pr. time – og 
uendret døgntakst. 

3. Transportutvalgets utredning om parkering ved 
eksterne lokasjoner tas til orientering. 
Transportutvalget sammen med stedlig ledelse ved 
den enkelte lokasjon, tilstreber å sikre et best mulig 
parkeringstilbud for pasienter og ansatte.  

 

   
 Eventuelt 

FHVO Wenche Undheim: Verneombud etterlyser 
retningslinjer for behandling av bekymringsmeldinger som 
er registrert i Synergi. 10 alvorlige bekymringsmeldinger 

 

http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkering.aspx
http://pulsen.sus.no/enheter/internservice/Sider/Parkering.aspx
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ligger ute nå. Tilbakemelding etterspørres av de som melder 
og av vernetjenesten.  
 
ROS-analyser anbefales for tiltak.  
 
Det er viktig å prøve og løse utfordringene på rett nivå.  
Ledelsen ønsker å få beskjed før saken evt. går videre til 
eksterne.  
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PROTOKOLL FOR STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 
STAD: Haukeland universitetssjukehus – Finstuen Bikuben konferansesenter, Bergen 
MØTETIDSPUNKT: 10.11. 2017, KL. 0830 - 1630  

 
DELTAKARAR FRÅ STYRET 

Terje Vareberg Styreleiar 
Lise Reinertsen  
Tone B. Steinsvåg  
Gunnar Berge 
Olin Johanne Henden  
Bente Pilskog  
Lise Strømme  
Ohene Aboagye 
Jan Erik Nilsen  
 
 
FORFALL FRÅ STYRET 
Tom Guldhav 

 
 

Nestleiar 
Medlem  
Medlem  
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 
 
 
Medlem 

  
 

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN 
Herlof Nilssen, administrerande direktør 
Baard-Christian Schem, fagdirektør  
Per Karlsen, økonomi og finansdirektør  
Bente Aae, kommunikasjonsdirektør 
Ivar Eriksen, eigardirektør 
Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi 
Torunn Nilsen, styresekretær 
      
       
 
I forkant av styremøtet var det synfaring og fellesmøte mellom styret i Helse Bergen HF 
og Helse Vest RHF, med følgjande tema:  

• Synfaring på Mottaksklinikken 
• Dei høgspesialiserte funksjonane i Helse Bergen: 

o Den avanserte kirurgien inkl. kreft, Frank Pfeffer, Seksjonsoverlege avdeling for 
Gastrokirurgi 

o Hjartekirurgien, Kjell Vikenes, Avdelingsdirektør Hjarteavdelinga 
o Brannskaden, Ragnvald Brekke, Avdelingsoverlege, Avdeling for plastikkirurgi 

og brannskade 
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o Operasjons, intensiv og prehospital kapasitet/beredskapskapasitet, Hanne 
Klausen, Klinikkdirektør Kirurgisk serviceklinikk 

o Sikkerheitspsykiatri/Ungdom, Erik Risnes, Klinikkdirektør for 
sikkerheitspsykiatri/Liv Kleve, Klinikkdirektør Psykisk helsevern for barn og 
unge 

 
 
    
Sak 101/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. 
 
Forfall: 
Tom Guldhav hadde meldt forfall til møtet. 
Jan Erik Nilsen møtte som vara. 
 
Dokument som var ettersendt: 
Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt/delt ut i møtet: 

• Tidsplan for styremøtet 
• Til skriv og meldingar: Brev frå tilsette ved Helse Fonna til styret for Helse Vest RHF, 

dagsett 061117 – Nyfødtintensivtilbodet 
• Oppdatert sak 107/17 Nasjonal forsikringsstrategi 
• Drøftingsprotokoll til sak 105/17 Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og  

barselomsorga i Helse Vest 2017 – 2022 
• Drøftingsprotokoll til sak 107/17 Nasjonal forsikringsstrategi 
• Drøftingsprotokoll til sak 111/17 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF 

  
Saker til eventuelt : 
Følgjande saker blei meldt til eventuelt: 
Reinnleggingar (OJH) 
 
Vedtak (samrøystes) 
Innkalling og dagsorden blei godkjent. 
 
 
Sak 102/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10. 2017 
   
Vedtak (samrøystes) 
Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 2. oktober 2017. 
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Sak 103/17Administrerande direktør si orientering  
 

1. Rapportering tilsynssaker 
Administrasjonen viste til utsendt notat. 
  

2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 
 Administrasjonen viste til utsendt notat. 
 

3. Oversikt over aktuelle høyringar 
 Administrasjonen viste til utsendt notat. 
 

4. Regionale planar under arbeid 
 Administrasjonen viste til utsendt notat. 
 

5. Gjennomgang kreftkirurgi og generell kirurgi i Helse Vest 
I regional plan for kirurgi 2013 – 2017 blei noverande funksjonsfordeling innan 
kreftkirurgi vedtatt. 
I 2015 gav Helsedirektoratet ut rapporten Kreftkirurgi i Norge. Rapporten gir oversikt 
over kor mange operasjonar for ulike krefttypar som blir gjort på norske sjukehus i 
dag, og kva krav som bør stillast til sjukehus som skal utføre kreftkirurgi. Målet er å 
sikre likeverdige og kvalitativt god behandling til pasientar med kreft uansett kor ein 
bur. 
Nasjonal helse- sjukehusplan legg rapporten om kreftkirurgi i Norge frå 
Helsedirektoratet til grunn og trekk fram forhold mellom volum og kvalitet og kva for 
krav ein må stille til sjukehus som skal operere kreftpasientar.  
 
Basert på rapporten frå Helsedirektoratet og datagrunnlag om kreftkirurgi i Helse Vest 
frå NPR, ser vi at gjeldande funksjonsfordeling for nokre kreftformer i Helse Vest ikkje 
er i tråd med nasjonale føringar og praksis i andre regionar. På fleire område er talet 
på operasjonar i nokre av helseføretaka under tilrådd volum.  
 
Det blir nå etablert eit regionalt prosjekt med brei deltaking frå helseføretaka, 
tillitsvalde og brukarar for å vurdere funksjonsfordeling innan kreftkirurgi i regionen. 
Prosjektet skal og avklare om flytting av kreftkirurgi gir ledig operasjonskapasitet som 
kan nyttast til andre inngrep. Det skal gjerast ein gjennomgang av elektiv kirurgi 
generelt med mål om  at samla kapasitet i regionen blir fullt utnytta.  
 
For å sikre god utnytting av operasjonskapasitet i alle føretak og legge eit godt 
grunnlag for å oppretthalde akuttkirurgisk verksemd ved mindre sjukehus, vil 
prosjektet få i oppdrag  å vurdere moglegheitene for å flytte kirurgisk aktivitet frå 
store til mindre einingar. 
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Ei første overordna analyse av aktivitetsdata for kirurgi i perioden 2014 – 2016 viser 
at det truleg ei skeivfordeling mot dei store sjukhusa, ikkje berre for avansert kirurgi, 
men også for de vanlige formene for kirurgi. 

 
Styret ønskja løypemeldingar om arbeidet i prosjektet undervegs i prosessen, før 
styrebehandling av endeleg plan.  
  

6. Møteplan 2018 – Fellesmøte med styret i Helse Fonna 4. eller 5. april? 
Helse Vest RHF har styremøte i Haugesund/Helse Fonna området 5. april 2018. 
Helse Fonna HF har styremøte i Haugesund 4. april 2018. 
I samband med styremøta skal det etter planen vere synfaring og fellesmøte med 
styret i Helse Fonna HF. Helse Fonna har bedt Helse Vest vurdere å legge synfaring og 
fellesmøte til ettermiddag og kveld 4. april. 
 
Styret slutta seg til å legge synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF til 
Haugesund 4. april kl.1600. 

 
7. ForBetring undersøking i Helse Vest 

I februar 2018 blir det gjennomført ein nasjonal undersøking i Helse Vest 
(«ForBedring») som omfattar pasienttryggleikskultur og Helse, Miljø og Sikkerhet 
(HMS), og arbeidsmiljø (Medarbeidarundersøkinga). 
 
I dei fire helseregionane har det jamleg vore gjennomført kartlegging av 
pasienttryggleikskultur og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og arbeidsmiljø 
(Medarbeidarundersøkinga). Undersøkingane har hatt same fokus: Innspel til lokalt 
forbetringsarbeid, og har hatt dels overlappande innhald. 
 
Gjennom fleire år har det vore etterspurt betre samordning av dei mange 
kartleggingane frå leiarar, medarbeidarar, vernetenesta og tillitsvalde. Med bakgrunn i 
dette bad dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka 
styringsgruppa for pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24-7» om å utvikle 
ein ny felles årleg undersøking. Den nye undersøkinga er ei «samansmelting» av 
tidlegare HMS- og  medarbeidarundersøking og Pasienttryggleiksundersøking. 

 
Undersøkinga skal gjennomførast i Helse Vest og vil vere tilgjengeleg for 
medarbeidarar i MinGat (Gat Puls) frå 1. februar 2018 og 6 veker framover. Alle 
føretaka i føretaksgruppa i Helse Vest, inkl. Helse Vest RHF, HV IKT og SAV, skal svare 
på undersøkinga.  Dei private ideelle helseføretaka i Helse Vest som har MinGat (Gat 
Puls) vil også gjennomføre undersøkinga, og er representert i arbeidsgruppene i 
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prosjektet. Styringsgruppa for prosjektet er direktørmøtet, representantar frå 
KTV/HVO og ein brukarrepresentant. 
 
Prosjektet er starta og arbeidsgruppene har blitt einige om mandat og forventningar, 
samt plan og oppgåvedelinga. Det vil blant anna bli utvikla ein regional 
kommunikasjonsplan, samt ein felles resultatrapport for leiarar i styringsportalen i 
Helse Vest.  
 
Styret vil bli orientert om resultat frå undersøking og tiltak som blir iverksett etter 
gjennomføring. 
Styret legg til grunn at HF-styra og RHF styret følgjer opp resultat av undersøkinga og 
dei tiltak som blir iverksett. 

 
8. FELLES PLAN Neste generasjon PAS/EPJ – Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og 

Helse Vest RHF 
Føretaksmøta i januar 2017 ba særleg Helse Sør Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Nord RHF om å: 
• «Sørge for en felles plan og koordinert utvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
pasientadministrative system (PAS), blant annet for å danne grunnlag for felles 
realisering av «En innbygger – en journal». Planen skal ferdigstilles innen 1. oktober 
2017.» 
 
Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har utarbeidd FELLES PLAN for 
neste generasjon PAS/EPJ, og oversendt denne til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det langsiktige målbiletet er å arbeide mot eit felles samordna PAS/EPJ for dei tre 
regionane, slik at grunnlaget blir lagt for god samhandling med øvrige aktørar i 
helsetenesta i tråd med målsettingane i «Én innbygger – én journal».  
 
Uavhengig av strategi fram mot det overordna målbiletet for «Én innbygger – én 
journal», vil dei tre regionane bidra aktivt til å sikre god integrasjon mellom PAS/EPJ 
system i spesialisthelsetenesta og PAS/EPJ systema for dei kommunale helse- og 
omsorgstenestene. Dette for å sikre at pasientinformasjon følgjer pasientforløpet og 
dermed sørgje for god kvalitet i pasientbehandlinga og god pasienttryggleik. 
 
Deling av journaldokument på tvers av verksemder og system er eit grep som vil sørgje 
for at pasientinformasjon kan følgje pasienten på tvers av regionane. Dei 3 RHF-a vil i 
saman ta initiativ til implementering av slik deling basert på internasjonale standardar. 
 
DIPS Arena versjon 17.2 blir levert i januar 2018. Gjeldande planar viser at pilotering 
av DIPS Arena kan starte ultimo 2018. DIPS Arena versjon 17.2 vil inneha nesten all 
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funksjonalitet frå DIPS Classic. DIPS Arena gir i tillegg omfattande forbetringar og ny 
funksjonalitet spesielt på EPJ-sidan med mellom anna støtte for strukturert journal. 
Det er avgjerande for dei tre RHF-a at DIPS AS lukkast med ferdigstilling av DIPS 
Arena.  
 
De 3 RHF-a har definert viktige felles målsettingar. 
Målsettingane blir handtert gjennom følgjande felles innsatsområde: Felles/koordinert 
leverandørstyring, samarbeid om utvikling av DIPS Arena, felles gjennomgang av 
tilgangsstyring, samt felles grensesnitt mot nasjonale og relevante regionale løysingar. 

 
9. Datatilsynet sitt tilsyn med Helse Sør-Øst 

Datatilsynet har etter tilsyn varsla ni helseføretak i Helse Sør-Øst om gebyr på  
800 000 kr. Helseføretaka får gebyr for ikkje å ha oppfylt pliktene til sikkerheitsleiing, 
risikovurdering og tilgangsstyring i samband med tenesteutsetting av IKT-Drift til 
utlandet.  

 
Saka blei diskutert i Direktørmøte i Helse Vest 08.11.2017, og det var semje om 
følgjande vidare oppfølging: 

 
1. Helseføretaka og Helse Vest IKT må følgje opp rutinar for tilgangsstyring av EPJ.  

 
2. Helseføretaka og Helse Vest IKT må sørgje for implementering og etterleving av 

«Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet».  
 

3. Helseføretak og Helse Vest IKT må oppdatere Databehandlaravtalen i SLA mellom 
dei einskilde føretaka og Helse Vest IKT. 

 
Styret peika på viktigheita av å nytte tilsynet i Helse Sør-Øst til læring og 
kvalitetssikring av rutinar i Helse Vest.. 

 
10. Tilbakemelding til styret på spørsmål i styremøtet 07.09.17 - Endring i 

spesialisthelsetenestelova 
Styret peika i styremøte 7. september (Sak 082/17 pkt. 2) på endringa i 
spesialisthelsetenestelova med ny § 2-1 f.  der dei regionale helseføretaka sitt ansvar 
for å førebygge, avdekke og avverje vald og seksuelle overgrep blir presisert. 
Styret ønska ein orientering om denne lovendringa får eller bør få konsekvensar for 
behandlingstilboda i Helse Vest. 

 
Frå 01.01.2018 trer ny § 2-1 f. i spesialisthelsetenesteloven i kraft. 
  
Lovendringa kjem som ein del av eit arbeid der den lovgivande myndigheit ønskjer å 
bidra til at tenesta, både den kommunale helse- og omsorgstenesta, den 
fylkeskommunale tannhelsetenesta og spesialisthelsetenesta utviklar ein kultur kor 
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arbeidet med å avdekkje og avverje vold og seksuelle overgrep blir ein meir naturleg 
del av det å yte helse- og omsorgstenester. 

 
Etter Helse Vest si vurdering er måla om å førebygge, avdekkje og avverje vald og 
seksuelle overgrep tematikk som helseføretaka i Helse Vest allereie er merksame på og 
jobbar systematisk med. 

 
Mellom anna vart det satt i verk fleire tiltak i kjølvatnet av vedtak i sak 102/15 til 
styret i Helse Vest RHF «Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i 
helseføretaka»: 

 
Følgjande mål sto i styringsdokumentet til HF-a i 2016: 

«Ha rutinar for å avdekke vald og misbruk mot barn. Rutinane må gjelde alle einingar 
som jobbar med barn. Helseføretaka må utarbeide kompetanseplan for å sikre at alt 
relevant personell har kompetanse for å avdekke vald og misbruk mot barn.»  

Alle helseføretaka har rapportert at målet er nådd og at dei har etablert rutinar som 
gjeld alle einingar som jobbar med barn. 

 
I 2016 var det også eit mål i helseføretaka å tilsette sosialpediatrar i alle 
barneavdelingar. Fokus her er m.a. knytt til sporsikring og samtale/avhøyr av barn.  I 
Helse Vest er dette på plass i Helse Bergen og i Helse Stavanger. Helse Fonna 
rapporterer at oppgåver og kompetanse blir teken i vare av andre pediatrar ved 
eininga, og at barn blir tilvist til Barnehuset i Stavanger der barn har vore utsett for 
overgrep.   

 
Frå 2016 vart også ansvaret for tilbodet til barn og vaksne som har vore utsett for 
seksuelle overgrep overført til spesialisthelsetenesta (frå kommunen). Tilboda er på 
plass i alle helseføretaka, anten i samarbeid med kommunen eller berre i 
spesialisthelsetenesta.   

Helsedirektoratet har nyleg sendt på høyring eit utkast til «Faglige råd ved utredning 
av risiko for vold- bruk av strukturerte kliniske verktøy». Dei faglege råda beskriv 
korleis helsepersonell i spesialisthelsetenesta kan gjere pålitelege vurderingar av 
risiko og kva strukturerte kliniske verktøy som blir tilrådd for å identifisere risiko og 
for å førebyggje moglege valdshandlingar. Helse Vest RHF vil sikre at råda blir godt 
kjent i helseføretaka når dei blir godkjende. 
 

11. Dom i arbeidsretten 
Styret blei orientert om dommen i arbeidsretten 6. november 2017, og vidare 
prosessar. 

 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok meldingane til orientering. 
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Sak 104/17 Rapportering frå verksemda per september 2017    
 
Oppsummering 
Helsefaglige indikatorar og sjukefråvær 

 
Tabellen viser grad av måloppnåing denne perioden i høgre kollonne og førre periode i venstre 
kollonne. 
 

 
Tabellen viser grad av måloppnåing denne perioden i høgre kollonne og førre periode i venstre 
kollonne. Oversikt over grenseverdiar er presentert i vedlegget. 
 
Statusen på helsefaglege indikatorar per september syner at utviklinga har snudd i riktig 
retning, både når det gjeld ventetider og fristbrot, men helseføretaka når framleis ikkje fleire 
av målsettingane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort status pr september 2017
Nasjonalt 

mål
DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 0,0 %
Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 67
Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 60 52
Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 60 44
Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 60 38
Fristbrot behandla pasientar 0 % 3,1 %
Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,2 %
Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 89 %
Epikrisetid somatikk 100 % 86 %

Helse Vest 

Kort status pr september 2017
Regionalt 

mål
DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 0,0 % 2,3 % -2,0 % -0,9 % 0,8 %
Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 67 68 66 68 63
Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 52 69 46 41 29
Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 44 55 37 44 25
Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 38 21 24 24 32
Fristbrot behandla pasientar 0 % 3,1 % 5,6 % 2,9 % 2,0 % 1,0 %
Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,2 % 2,0 % 1,9 % 0,6 % 0,2 %
Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 89 % 80 % 87 % 96 % 99 %
Epikrisetid somatikk 100 % 86 % 81 % 79 % 88 % 94 %

Samla sjukefråvær 5,5 % 6,6 % 6,2 % 6,6 % 7,0 % 5,6 %

Helse Vest 
Helse 

Stavanger HF Helse Fonna HF
Helse Bergen 

HF Helse Førde HF
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Akkumulert økonomisk resultat per føretak 

 
 
Ventetid 
Ventetidsutviklinga per september 2017 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle 
som starta behandling var 66 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen 
av månaden var 52 dagar. Ser ein på ventetidsutviklinga på fagområdenivå, sett opp mot dei 
regionale målsettingane som Helse Vest har satt, ser ein at utfordringane framleis er størst 
innan psykisk helsevern for barn- og unge (BUP) og innan psykisk helsevern for vaksne 
(PHV). 
 
Fristbrot 
Etter å ha hatt ein positiv utvikling i talet fristbrot for behandla pasientar i 2016, har 
utviklinga i hovudsak peika feil veg i 2017. I september 2017 var det som forventa ein 
forholdsvis markant betring i prosentdelen fristbrot for regionen samla.  
 
Korridorpasientar 
Utviklinga i talet på korridorpasientar innan somatikk var positiv gjennom store deler av 
2016, men med ei lita auke mot slutten av året. I 2017 har prosentdelen korridorpasientar 
samla sett vore på same nivå som tidleg i 2016. Det har vore litt forbetring i august og 
september. Historisk har utfordringane med korridorpasientar innan somatikken vore størst i 
Helse Stavanger, men Helse Fonna ligg no på same nivå, og i periodar litt over. 
 
Epikrisar 
Ser ein på utviklinga i prosentdelen pasientar som har fått epikrise innan sju dagar etter 
utskriving, så har utviklinga vore «flat» over fleire år for alle dei fire helseføretaka, både innan 
PH og somatikk. Helse Førde og Helse Bergen ligg nærmast den nasjonale målsettinga om 
100% utsendt innan sju dagar.  
 
 
 

Faktisk Budsjett
Budsjett 

avvik
Faktisk Budsjett

Budsjett 
avvik

Sjukehusapoteka Vest HF 522 807 -286 10 540 13 440 -2 899
Helse Bergen HF -10 052 19 100 -29 152 42 417 119 302 -76 885
Helse Fonna HF 7 888 3 333 4 555 -6 354 30 000 -36 354
Helse Førde HF 2 756 1 245 1 510 -5 294 11 261 -16 554
Helse Stavanger HF 2 389 6 667 -4 278 -11 193 60 000 -71 193
Reservar/fellestenester/finans 29 187 7 809 21 378 319 275 163 466 155 809
Administrasjon morselskap 1 169 -416 1 585 12 416 6 176 6 240
Helse Vest IKT AS 568 15 554 3 595 423 3 172
Til saman 34 427 38 561 -4 134 365 402 404 066 -38 664
Alle tall i heile tusen

September Hittil pr. September



 

10 
 

Sjukefråvær  
Samla sjukefråvær for føretaksgruppa Helse Vest er på 6,55 % per september.  
 
Heiltid 
Sidan desember 2010 har om lag 6 815 fått auka sin stillingsstørrelse i Helse Vest. Av desse 
har 4 531 fleire medarbeidarar fått 100% stilling og 2 284 har fått høgare stillingsprosent.  
 
Raskare endringar i ISF  
Helseregionane har motteke brev frå Helsedirektoratet om vidareutvikling av ISF-ordninga, 
der dei endringane RHF-a har bedt om blir føreslått vurdert først i 2018. 
Helsedirektoratet ber om tilbakemelding innan 20. november. Konsekvensane må gåast opp i 
kvar enkelt region og på tvers av regionane.   
Styret presiserte at det er behov for raskare endringar i ISF og at systemet bør reviderast 
fortløpande t.d. 2 gangar i året. 
Styret ønskja ein oversikt over kor mange senger det er redusert med i helseføretaka med 
bakgrunn i omlegging frå døgn til dag. 
 
Reserven 
Styret diskuterte nivået på reserven i RHF-et og var samde om at reserven bør oppretthaldast 
på om lag same nivå som no for å ha ein buffer til å avhjelpe helseføretak i krevjande 
økonomiske situasjonar og oppretthalde planlagt investeringstakt. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok rapporteringa frå verksemda per 30. september 2017 til etterretning.  
 
 
Sak 105/17 Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i  
Helse Vest 2017 - 2022   
Det var gjennomført drøfting med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod. 
 
Oppsummering 
Regional plan for svangerskaps, - fødsels- og barselomsorga i Helse Vest, er gjennomgått og 
revidert.  
Revisjonen er gjord av ei arbeidsgruppe med deltakarar frå helseføretaka i regionen, 
brukarrepresentant og konserntillitsvalt.   
Prosjektgruppa har gjort ein gjennomgang av nasjonale og regionale krav og føringar som er 
gjeldande for dette fagområdet i 2017, og gir her tilrådingar om forbetring og utvikling av 
dette helsetilbodet fram til 2022. 
 
Målet for planen er å sikre ei framtidsretta, heilskapleg og trygg svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg som held god kvalitet og er i tråd med nasjonale føringar. 
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Gjennomgang av nasjonale og regionale krav og føringar viser at organisering og tilbodet i 
svangerskaps,- fødsels- og barselomsorga i Helse Vest i all hovudsak er i tråd med nasjonale 
og regionale føringar. Der er likevel område for utvikling og forbetringar.  
 
Planen for svangerskaps,- fødsels- og barselomsorg i Helse Vest dannar rammeverket for dei 
lokale områdeplanane som føretaka skal revidere når den regionale planen er ferdigbehandla. 
 
Når det gjeld heimefødslar peika styret på mangel på jordmødrer og den krevjande 
økonomiske situasjonen i helseføretaka og presiserte styret er kritiske til å sette i gang med 
ikkje lovpålagte tiltak som har økonomisk konsekvens. Tiltak som har økonomisk konsekvens 
må vurderast i samband med dei årlege budsjettbehandlingane. 
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Helse Vest skal tilby ei framtidsretta, heilskapleg og trygg svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg som held god kvalitet og er i tråd med nasjonale føringar. 
 

2. Styret i Helse Vest ber helseføretaka om å realisere tilrådingane i rapporten; Regional 
plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022. Styret er 
kritiske til å sette i gang tiltak som har økonomisk konsekvens. Tiltaka som har 
økonomisk konsekvens skal vurderast i samband med dei årlege 
budsjettbehandlingane. 
 

3. Styret i Helse Vest legg til grunn at kvalitetsmålingar, pasientsikkerheitsmålingar og 
pasienterfaringar blir brukt aktivt i utforminga av tenestetilbodet og i systematisk 
betringsarbeid. Helseføretaka må sjå spesielt på om bemanninga er god nok til å nå 
kvalitetsmåla. 

 
 
Sak 106/17 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 
 
Oppsummering 
Risikovurderingane ved 2. tertial 2017 viser at dei aller fleste av dei identifiserte 
risikoelementa ligg i gul eller grøn sone, og at risikoreduserande tiltak er sett i verk for 
risikoelement med uønskt høg risiko. Hovudinntrykket er at risikonivået for dei felles 
risikostyringsmåla og dei verksemdspesifikke måla ligg på eit akseptabelt og handterleg nivå, 
og at føretaka jobbar godt med sine risiko-utfordringar.  
Til sjukehusapoteka Vest HF ønskja styret eit riskostyringsmål om legemiddellager og med 
rapportering på risiko for å gå tom for livsnødvendige medisinar, til neste gjennomgang av 
overordna risikostyringsmål for 2018. 
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Vedtak (samrøystes) 
1. Styret tok saka til orientering, og legg til grunn at helseføretaka aktivt følgjer opp 

arbeidet med risikovurderingane. 
2. Styret legg til grunn at helseføretaka spesielt følgjer opp og rapporterer til styra på 

tiltak knytt til risikoelement som fell i raud sone fram til risikoen er redusert.  
3. I styresak om overordna risikostyringsmål for 2018, ønskja styret at det blei lagt inn 

eit krav til Sjukehusapoteka Vest HF om å risikovurdere legemiddellager og fare for å 
gå tom for nødvendige medisinar. 

 
 
Sak 107/17 Nasjonal forsikringsstrategi   
Saka er felles for alle 4 regionar, og er difor ikkje skriven på nynorsk. 
 
Det var gjennomført drøfting med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod. 
Styresaka og vedlegget var oppdatert etter drøfting. 
 
Oppsummering 
For å oppnå størst mulig effekt av en nasjonal utlysning innanfor skade- og 
personalforsikringer, er det utarbeidet et forslag til forsikringsstrategi med sikte på å oppnå 
så like dekninger som mulig mellom helseregionene. 
 
Styret inviteres med dette til å slutte seg til en felles forsikringsstrategi (vedlegg 1) for 
spesialist-helsetjenesten i Norge. Tilsvarende styresak blir behandlet for alle de fire regionale 
helseforetakene.  
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret slutter seg til at utarbeidet nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for 
arbeidet med forsikringsordninger i Helse Vest RHF med tilhørende helseforetak og de 
felles eide selskapene Helse Vest RHF er medeier i. 

 
2. Styret ber administrerende direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi 

inngår i Helse Vests konsernbestemmelser. 
 
 
Sak 108/17 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka – oppnemning av 
arbeidsutval, prosess og føringar for val av representantar   
 
Oppsummering 
Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgongen av februar 2018. 
Det er dei eigaroppnemnde representantane som skal oppnemnast i denne omgang.  
 
Helseføretaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet 
og er store verksemder i samfunnet vårt. Det er viktig at dei eigaroppnemnde 
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styremedlemmene i helseføretaka har kompetanse som kan reflektere oppgåvene i styret og 
utfordringane helseføretaka har. Det er vidare viktig at det blir gjennomført ein grundig og 
god prosess fram mot oppnemning av styra.  
 
Formålet med denne saka er å: 

• gjere framlegg om at styret oppnemnar eit arbeidsutval for å utarbeide forslag til nye 
styremedlemmer i HF-styra 

• gjere greie for korleis prosessen fram til val av nye styre skal vere 
• klargjere dei føringane og momenta som skal leggjast til grunn ved valet av 

styremedlemmer 
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret i Helse Vest RHF oppnemner følgjande personar til å utgjere arbeidsutval med 
oppgåve å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i styra i underliggjande 
helseføretak: 
Terje Vareberg, leiar 
Lise Reinertsen 
Tone Berntsen Steinsvåg 
Tom Guldhav 

2. Arbeidsutvalet blir oppnemnd for ein periode på 2 år. 
3. Styret slutter seg til at dei føringar og moment som går fram av saka blir lagt til grunn 

ved samansetting av nye styre i helseføretaka, inkludert fleksibilitet i forhold til talet 
på styremedlemmer. 

4. Forslag frå arbeidsutvalet blir lagt fram for behandling i styret i februar 2018. 
 
  

Sak 109/17 Sal av eigedomen Manger i Radøy kommune   
 
Oppsummering 
Styret i Helse Bergen HF ønskjer at eigedomen Manger (gnr. 45, bnr. 188) i Radøy kommune 
blir seld til Radøy kommune for 12,5 millionar kroner.  Eigedomen er ikkje lenger i bruk av 
Helse Bergen HF. Per i dag ligg det ikkje føre langtidsplanar i helseføretaket som tilseier at 
eigedomen vil kunne bli brukt i dei kommande åra. 
Administrerande direktør tilrår at det blir gitt tilslutning til sal av eigedomen. 
 
Vedtak (samrøystes) 
1. Styret i Helse Vest RHF gir sin tilslutning til sal av  eigedomen Manger (gnr. 45, bnr. 

188) i Radøy kommune.  
 2. Styret føreset at eigedomen blir seld i tråd med føringane i denne saka.  
3. Styret i Helse Vest RHF sender spørsmålet om sal vidare til føretaksmøtet for Helse Vest 

RHF med førespurnad om samtykke til sal, jf. helseføretakslova § 31. 
4. Under føresetnad av at eigar på føretaksmøte i Helse Vest RHF gir sitt samtykke til sal, 
 vert det gjennomført føretaksmøte i Helse Bergen HF, for formelt å vedta salet. 
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Sak 110/17 Nasjonalt system for innføring av nye metoder – oppdatering etter 
Stortingets behandling av melding om prioritering – Stortingsmelding 34  
Saka var felles for alle 4 RHF og difor ikkje skriven på nynorsk. 
  
Oppsummering 
I 2014 ble et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, Nye 
Metoder, iverksatt, jf. likelydende styresak i de fire regionale helseforetakene (styresak 
49/14). Med metoder menes her forebygging, utredning, diagnostikk, behandling, 
rehabilitering og organisering av helsetjenester.  
 
RHF-ene fikk i oppdragsdokumentet for 2013 som oppgave å delta i etableringen av systemet, 
og er av HOD tillagt viktige oppgaver vedrørende driften av systemet, beslutninger om hvilke 
nye metoder som skal vurderes, beslutninger om hvilke nye metoder som skal innføres i 
spesialisthelsetjenesten og omfanget i bruk av den enkelte nye metoden som innføres. 
Systemet har nå vært virksomt i 3-4 år. I november 2016 ble Stortingsmelding 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering (Prioriteringsmeldingen) 
behandlet. Vi vil i denne saken orientere styret om Nye Metoder og hvilke konsekvenser 
Prioriteringsmeldingen og behandlingen av denne i Stortinget vil ha for systemet. 
 
Det er behov for:  
1) å informere styrene i RHF-ene om Nye Metoder i spesialisthelsetjenesten, med vekt på 

RHF-enes rolle og ansvar. 
 
2) å informere om og få tilslutning til de vurderingene og prosessene RHF-ene må legge til 

grunn for videre prioritering og beslutninger på nasjonalt nivå ved innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten hensyntatt Prioriteringsmeldingen behandlet av 
Stortinget i november 2016.  

 
På denne bakgrunn behandles det likelydende styresaker i de 4 RHF-styrene. 
 
Vedtak (samrøystes) 

1. Styret tar informasjonen om nytt system for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten til orientering. 

 
2. Styret slutter seg til oppdaterte prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saken. 
 

3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 
private aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt av RHF-ene hva 
gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 
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Sak 111/17 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF  
Det var gjennomført drøfting med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod. 
 
Oppsummering 
Helse Vest RHF blei første gong miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden hausten 2014. I 
2015 kom det ein ny utgåve av standarden, og Helse Vest RHF skal frå 2017 sertifiserast etter 
den nye standarden. 
 
Helse Vest RHF har gjennom 2017 arbeidd med å tilpasse seg og implementere ny standard. 
Det er utarbeidd nye dokument og ein del eldre dokument er revidert. 
 
Det blir i denne saka gjort framlegg om ny miljøpolitikk for Helse Vest RHF. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret vedtok følgjande miljøpolitikk for Helse Vest RHF: 
 
 Helse Vest  RHF skal  vere  miljøleiande innanfor  rolla som eigar av helseføretak. 
 

Ved å ha miljøbevisste medarbeidarar skal Helse Vest RHF  gå føre som eit godt døme  for 
å redusere negativ miljøpåverknad av dei oppgåvene som spesialisthelsetenesta utfører.    

 
Det skal vere merksemd i heile organisasjonen på kontinuerlig forbetring i miljøprestasjon 
innanfor alle aktivitetar som Helse Vest utfører og initierer som eigar av helseføretak. 

 
Helse Vest RHF skal gjennom sin rolle ha stort fokus på at miljøomsyn blir ivareteke i alle 
prosjekt som blir utvikla og sett i gang i helseregionen. 

 
 
Sak 112/17 Program for pasienttryggleik – status per november 2017    
 
Oppsummering 
Pasienttryggleik er vern mot unødig skade pga. helsetenesta sine ytingar eller mangel på 
ytingar. Ein reknar at halvdelen av dei skadane som oppstår i samband med 
pasientbehandling, kan unngåast. I Noreg har vi minst ein pasientskade ved om lagt 14 % av 
sjukehusopphalda. Ved omlag 9 % av opphalda oppstår det minst ein pasientskade som førte 
til forlenga sjukehusopphald eller alvorligare konsekvensar (målt med GTT). 
 
Program for pasienttryggleik i Helse Vest svarer opp det nasjonale 
Pasientsikkerheitsprogrammet «I trygge hender». Visjonen er at Noreg skal ha verdas 
tryggaste helseteneste. Den spesifikke målsettinga er at talet på pasientskader målt med GTT 
skal reduserast med 25% frå 2012 til utgangen av 2018. Dette svarer til ei halvering av skader 
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som kan unngåast. I tillegg er det ei målsetjing å byggje varige strukturar for pasienttryggleik i 
føretaka våre, og å betre pasienttryggleikskulturen.  
 
 
Saka gjer greie for aktivitet og status i program for pasienttryggleik i Helse Vest for 2017. 
 
Styret var opptekne av å ha fokus på beste praksis, å bredde tiltak som har effekt og å lære av 
kvarandre. 
Styret ba om at det framleis blir helde høgt trykk på innsatsområda og på aktivitetar som kan 
styrke pasienttryggleiken i helseføretaka. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok saka til orientering.  
 
 
Sak 113/17 Rapporten Pasientskadar i Norge 2016. Målt med Global Trigger Tool 
    
Oppsummering 
Det nasjonale pasientsikkerheitsprogrammet I trygge hender 24/7 la den 22.9.17 fram 
rapporten «Pasientskadar i Norge. Målt med Global Trigger Tool».  

Del estimerte sjukehusopphald med éin eller fleire skadar har vore på same nivå frå 2012 til 
2016 uavhengig av alvorlegheitsgrad. Ved 13,9 % av norske pasientopphald ved sjukehus blei 
det estimert minst éin pasientskade i 2016. Ved 9,5 % av sjukehusopphalda ble det funne 
minst éin pasientskade av høgare alvorlegheitsgrad (F-I). Tar ein omsyn til alvorlegheitsgrad 
var det estimert fleire sjukehusopphald med midlertidige pasientskadar som bidrog til 
forlenga sjukehusopphald (kategori F) i 2016 samanlikna med 2012. 

 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tok saka til orientering.  
 
 
Sak 114/17 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest 
Leiar for Sykehusinnkjøp divisjon vest, Jannicke Daae Tønjum presenterte status, utvikling og 
drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest. 
 
Oppsummering 
Styret i Helse Vest RHF blei i styremøte 03.10.2017 førelagt statusrapportering på overordna 
handlingsplan for internrevisjon frå Helse Vest Innkjøp HF (Sak 112/16). Det går fram av 
denne saka at ein var komen godt i gang med å lukke dei avvika som var peika på.    
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I same styremøte blei styret i Helse Vest RHF i Sak 113/16 også orientert om status  for 
etablering av Sykehusinnkjøp HF.   
  
Som følgje av denne verksemdsoverdraginga har Sykehusinnkjøp divisjon vest i 2017, 
samstundes med tette leveransar av innkjøpstenester til føretaka i Helse Vest, også arbeid 
med å følgje opp avvika i internrevisjonsrapporten, samt  starta arbeidet saman med dei 
andre divisjonane i Sykehusinnkjøp HF med å gjere Sykehusinnkjøp HF til eit samla selskap.  
 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har etter verksemdroverdraginga klart å fortsette det 
systematiske arbeidet som var sett i gang i Helse Vest Innkjøp med å vidareutvikle 
kategoristyring, vidareutvikle samhandling med føretaka i Helse Vest og vidareutvikle og 
følgje opp nye arbeidsprosessar. Sykehusinnkjøp divisjon vest har evna ein god drift gjennom 
i hovudtrekk å følgje innkjøpsplan for 2017, og er nær å ha lukka alle avvika frå 
internrevisjonsrapporten.  
 
Det blir per oktober 2017 grønt rapportert på internrevisjonen sine tilrådingar med unntak 
av tilråding 1 «unngå ulovleg prolongerte avtalar» (lysegrøn)  og tilråding  2 «Legge vekt på at 
ny systemløysing (LIBRA) skal gi tilgjengelig og kvalitativt god styringsinformasjon om 
innkjøpspraksisen i føretaksgruppa, samtidig som det utvikles gode analyser også før nytt 
system er på plass» (gul) Overordna kan ein difor sei at tilrådingane frå internrevisjonen er 
følgd opp og lukka så langt det lar seg gjere på det noverande tidspunkt.  
 
Styret presiserte at Sykehusinnkjøp divisjon vest må halde stort press på å lukkast med å 
«unngå ulovleg prolongerte avtalar».   
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret i Helse Vest RHF tok orienteringa om utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest 
til orientering, og ber om at Sykehusinnkjøp divisjon Vest held fram med tett oppfølging og 
leveranse mot føretaka i Helse Vest. 
 
  
Sak 115/17 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20. juni 2017    
 
Oppsummering 
Revisjonsutvalet i Helse Vest RHF hadde møte 20. juni 2017.  
 
Styret blir orientert om revisjonsutvalet sitt fortløpande arbeid gjennom protokollane. Denne 
protokollen vart godkjent av utvalet 4. oktober 2017. 
 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tek protokollen frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017 til orientering.   
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Sak 116/17 Eventuelt   
Reinnleggingar (OJH) 
Administrasjonen kjem tilbake med eit notat om talet på reinnleggingar etter 
sjukehusopphald i Helse Vest til styremøtet 14. desember. 
 
Skriv og meldingar   

• Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 270917 - Rapportering pr. august 2017 
• Skriv 02 - Brev frå tilsette i Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117 – 

Intensivtilbodet 
• Sende til Helse Fonna 
• Skriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval, 021017 

 
Vedtak (samrøystes) 
Styret tek skriv og meldingar til orientering. 
Brev frå tilsette i Helse Fonna HF til Helse Vest, 061117 – Intensivtilbodet, blir oversendt til 
Helse Fonna som rette vedkommande. 
 
  



 

19 
 

Torunn Nilsen 
 
10.11. 2017 
 
 

Terje Vareberg 
 
 

Styreleiar 

Lise Reinertsen 
 
 

Nestleiar 

Ohene Aboagye 
 
 

Medlem 

Gunnar Berge 
 
 

Medlem 
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Medlem 
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Medlem 
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STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 18.12.2017 

SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. 

SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per november 2017 

 

ARKIVSAK: 2017/2  

STYRESAK: 108/17  

  

STYREMØTE: 18.12.2017  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 

 

1. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per november 2017 til 
orientering.    
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1 Oppsummering 

 

 

Ventetid for ventende har ligget stabilt de siste månedene, og er under kravet satt regionalt og 

nasjonalt. Andel fristbrudd er redusert fra 1,9% i oktober til 1.3% i november. Utfordringen med 

fristbrudd er fremdeles størst på barne- og ungdomsklinikken, men det er en nedgang fra tidligere 

måneder.  

 

Antall korridorpasienter har vist en jevn økning sammenlignet med sommermånedene. Sammenlignet 

med samme periode i fjor er det en liten reduksjon. 

 

Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri er i oktober på et litt høyere nivå 

sammenlignet med september, og er over nivået for samme periode i fjor. 

 

Regnskapsmessig resultat i november er positivt med ca. 14,7 mill kr, noe som gir et positivt 

budsjettavvik på ca. 8 mill kr. På klinikknivå er det disse som de har største negative resultatavvikene i 

november: Klinikk A (ca. 4 mill kr), kvinne - og barneklinikken (ca. 3,9 mill kr), klinikk psykisk 

helsevern voksne (ca. 2,6 mill kr) og mottaksklinikken (ca. 2,4 mill kr).  

 

Hittil i 2017 er regnskapsmessig resultat negativt med ca. 10,1 mill kr, og budsjettavviket hittil i 2017 

er ca. 83,5 mill kr. 
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2 Medarbeider 

2.1 HMS/ansattskader 

 

Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (H1/H2) 2016 og 2017 

 

 
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 skader med behov for tilrettelagt arbeid og antall tilfeller av 

skader med medisinsk behandling, eksklusiv førstehjelpsskader per million arbeidstimer. 

 

Beskrivelse av fraværsskader og medisinske behandlingsskader 2017  
2017/Mnd. Enhet Beskrivelse 

Jan Drifts-service Fall fra lift på lastebil 

Mars Hode-hals- og rehabilitering  Fingerskade i forbindelse med pasientforflytning 

Mars Medisinsk service Skulderskade i forbindelse med pasientforflytning 

Mai Psykisk helsevern voksne Fall ute på ujevne heller 

Mai Psykisk helsevern voksne Alvorlige drapstrusler 

Juni Psykisk helsevern voksne Slag og spark mot kne fra pasient 

Juni Psykisk helsevern voksne Slag mot hodet og alvorlige drapstrusler fra pasient 

Juni Medisinsk service Fot i klem under seng 

Juli Psykisk helsevern voksne Slag mot hodet fra pasient 

Juli Psykisk helsevern voksne Alvorlige trusler 

August Hode-hals- og rehabilitering Rygg og kne skade i forbindelse med pasientforflytning 

September Hode-hals- og rehabilitering Håndbrudd etter fall 

September Prehospital Vridning kne i forbindelse med pasientforflytning 
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Tot.ant personskader 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0

H1 hittil per år 2016/2017 4,4 2,8 2,2 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

H2 hittil per år 2016/2017 4,4 2,8 2,2 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
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Oktober Psykisk helsevern voksne Håndbrudd i forbindelse med håndtering av utagerende pasient 

November Psykisk helsevern voksne Ribbeinsbrudd i forbindelse med håndtering av utagerende pasient 

 

 

Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i somatiske enheter, Driftsservice og stab-

støttefunksjoner  

 
 

 

Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i psykiatriske enheter 

 
 

 

 

D16 J17 F17 M17 A17 M17 J17 J17 A17 S17 O17 N17

Ant. fraværskader 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0

Tot. ant. personskader 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0

H1 2,85 1,44 0 2,89 0 0 0 0 1,37 1,4 0 0

H2 2,85 1,44 0 2,89 0 0 1,43 0 1,37 2,8 0 0
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Ant. fraværskader 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1

Tot. ant. personskader 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1

H1 8,29 0 0 0 0 8,52 8,49 7,8 0 0 4,22 4,16

H2 8,29 0 0 0 0 8,52 8,49 7,8 0 0 4,22 4,16
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Ansattskader og HMS saker fordelt på hendelsestyper  

De siste 12 månedene er det registrert 1638 saker med sakstype HMS/ansattskader i Synergi. Av disse 

er 1226 registrert som hendelsestype ansattskader (alle typer skader, både med og uten konsekvens) 

og 268 som HMS saker per rapport tatt ut 06.12.17. De resterende er foreløpig ikke klassifisert i 

forhold til hendelsestype. 
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2.2 Sykefravær 

Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,3 % i oktober 2017. Dette er 0,5 % høyere enn 

samme periode i fjor. Korttidsfraværet har økt med 0,4 % og langtidsfraværet har økt med 0,2% 

sammenlignet med oktober 2016.  
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Divisjons-/enhetsvise oversikter 
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Adm.dir.
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oktober 2016 7,5 5,0 4,8 7,2 6,1 5,5 5,4 5,7 5,9 6,0 3,6

oktober 2017 6,9 6,0 7,1 6,2 7,2 5,6 6,8 6,4 5,9 5,7 4,0
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Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2016 – oktober 2017 for helseforetakene i Helse 

Vest RHF.  

 

 
 

 

2.3 Kostnadsfordeling 

Figuren under viser trendutvikling i variabel lønn målt i kroner fra 2013 og hittil i 2017. Årlige 

variable lønnskostnader har hatt en prosentvis nedgang, men går opp i juni på grunn av 

feriepengeutbetaling. Mertid- og overtidsprosenten holder seg stabil. 
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Figuren under viser variabel lønn målt i kroner for hele året 2015 og 2016, samt hittil i 2017.  

 

 
 

2.4 Timefordeling 

Hittil i år er 92,3 % av alle arbeidede timer i foretaket timer som er planlagte og utbetalt som fast lønn. 

Fordelingen av de resterende 7,7 % viser at foretaket har brukt flere mertidstimer enn overtid. 
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2.5 Månedsverk 

Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, 

sykdom og permisjoner. 

 

Brutto månedsverk i november 2017 er 76 høyere enn samme periode i fjor.  

 
 

Netto månedsverk i oktober 2017 er 91 høyere enn samme periode i fjor. 

 
 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2016 5 712 5 745 5 793 5 765 5 767 5 763 6 312 6 067 5 870 5 817 5 894 5 938

2017 5 847 5 841 5 821 5 888 5 807 5 868 6 358 6 125 5 960 5 934 5 970

Endring % 2,4 % 1,7 % 0,5 % 2,1 % 0,7 % 1,8 % 0,7 % 0,9 % 1,5 % 2,0 % 1,3 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2016 4 908 4 834 4 989 4 959 5 013 4 627 3 383 4 401 4 913 4 759 4 904 4 830

2017 5 015 4 939 4 910 5 019 4 985 4 760 3 361 4 378 4 951 4 850

Endring % 2,2 % 2,2 % -1,6 % 1,2 % -0,5 % 2,9 % -0,6 % -0,5 % 0,8 % 1,9 %
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3 Aktivitetsutvikling 

Aktivitetsutvikling hele foretaket målt mot fjoråret. 
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Dagopphold 

Det er en vekst på 9,7 % i november i forhold til samme periode i fjor. 

 

Døgnopphold 

Antall døgnopphold i november ligger omtrent på budsjett og har en økning på 2,5 % i forhold til 

november 2016. 

 

Poliklinikk 

Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 3,9 % sett i forhold til november 2016. 
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Dersom vi deler aktiviteten opp etter funksjon, ser utviklingen slik ut:  

 
 

 

Somatikk 

Målt opp mot hittil i fjor, viser all aktivitet innen somatikk en vekst.  

 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 

Målt mot fjoråret har all aktivitet innen BUP hatt en økning hittil per november, og en høyere vekst 

enn somatikken. 

 

Psykisk helsevern for voksne (VOP) 

VOP viser hittil en økning i døgnopphold. Antall polikliniske konsultasjoner har en liten nedgang 

sammenlignet med fjoråret.  

 

Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 

Aktiviteten innen TSB består i hovedsak av polikliniske konsultasjoner. Mot fjoråret er det en 

reduksjon i polikliniske konsultasjoner, men en økning i DRG-poeng.  

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 4 129 4 091 38 0,9 % 43 320 42 998 322 0,7 % 42 584 736 1,7 %

Dagopphold 1 791 1 645 146 8,9 % 16 291 15 811 480 3,0 % 15 646 645 4,1 %

Polikliniske konsultasjoner 30 312 30 271 41 0,1 % 299 813 301 564 -1 751 -0,6 % 291 319 8 494 2,9 %

Sum DRG-poeng 7 330 7 057 273 3,9 % 74 937 76 024 -1 087 -1,4 % 73 204 1 734 2,4 %

BUP

Døgnopphold 11 19 -8 -42,1 % 236 209 27 12,9 % 229 7 3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 4 994 4 850 144 3,0 % 48 840 45 900 2 940 6,4 % 43 595 5 245 12,0 %

Sum DRG-poeng 2 038 1 348 690 51,2 % 14 808 12 388 2 420 19,5 % 12 388 2 420 19,5 %

VOP

Døgnopphold 232 237 -5 -2,1 % 2 285 2 607 -322 -12,4 % 2 176 109 5,0 %

Polikliniske konsultasjoner 8 053 7 508 545 7,3 % 77 144 78 402 -1 258 -1,6 % 77 376 -232 -0,3 %

Sum DRG-poeng 1 245 926 319 34,4 % 11 086 9 393 1 693 18,0 % 9 398 1 688 18,0 %

TSB

Døgnopphold 10 4 6 150,0 % 111 44 67 152,3 % 109 2 1,8 %

Polikliniske konsultasjoner 2 285 2 706 -421 -15,6 % 21 715 25 613 -3 898 -15,2 % 22 152 -437 -2,0 %

Sum DRG-poeng 539 391 148 37,9 % 4 272 4 001 271 6,8 % 3 999 273 6,8 %

November
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4 Ventetider og fristbrudd 

4.1 Samlet ventetid, alle fagområder 

Fra 2017 er kravet i styringsdokumentet angående ventetid blitt strammet til. Det er endret til under 

60 dager i somatikken (tidligere 65 dager). Tilsvarende er det for TSB og BUP endret til mindre enn 35 

dager (tidligere 40 dager), og for VOP til mindre enn 40 dager (tidligere 45 dager). 

 

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

 

 
 

Alle nye pasienter har ihht pasient og brukerrettighetsloven rett til prioritert helsehjelp.  

Pasienter som allerede stod på venteliste uten rett til prioritert helsehjelp, har beholdt denne statusen. 

 

Gjennomsnittlig ventetid ventende er på samme nivå som forrige måned. Totalt sett viser trenden over 

år en fallende tendens.  
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4.2 Somatikk 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende er ved utgangen av november under målkravet for ventende og 

rett over kravet om < 60d for avviklet ventetid. Variasjonen fra måned og måned syne å følge de 

regionale og nasjonale variasjonene. Ventetiden for pasienter som startet behandling er på et litt 

lavere nivå enn november 2016.  

 

Sammenliknet med samme periode i 2016 er 
antall ventende omtrent på samme nivå med 
en mulig liten nedgang siste måned. 
   

 
 

 

Avdelinger med størst volum av ventende og relativt lange ventetider er som foregående måneder 

Øre- nese- hals avdeling og Hudavdelingen.  
 

Krav<60 -

- 
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4.3 Psykisk helsevern for barn og unge   

 

 
For ventende pasienter er ventetidene i november omtrent på samme nivå som for november 2016. For 
behandla pasienter er ventetiden som forventet gått ned i løpet av høsten men ligger fremdeles over 
målkravet. Utviklingen over måneder følger samme forløp som de andre HF i regionen. 
 

 

Figuren til høyre viser at antall ventende er 
på samme nivå som november 2016, men at 
antallet varierer gjennom kalenderåret. 
 
                                                                                                                                     

  

 

  

Krav<35  
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4.4 Psykisk helsevern for voksne  

 

 
 

Gjennomsnittlige ventetiden for ventende er i november på samme nivå som i samme periode i fjor, og 

rett under kravet om < 40 dager.  For pasienter som hadde fått startet behandling viser ventetiden et 

fall etter sommerferien men man har ikke klart å oppnå < 40d. 

 Utviklingen over måneder følger samme kurve som for de andre HF i regionen.  

 

Den røde linja på figuren til høyre 
viser utviklingen i antall ventende, og 
viser en tydelig fallende tendens 
gjennom kalenderåret. 

       
  

Krav<40 -

-- 
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4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) 

 

Innenfor TSB har den gjennomsnittlige ventetiden for ventende vært lav og godt under kravet om < 35 

dager gjennom hele kalenderåret. For behandla pasienter har ventetiden vist samme jevne og lave 

tendens over hele perioden fra november 2016. 

 

4.6 Langtidsventende 

Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak.  

 

 
 

Reduksjonen fra et nivå første halvår 2016 fortsetter.   

Krav<35  
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4.7 Fristbrudd 

Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Antall fristbrudd i november viser en fortsatt tydelig 

fallende kurve.   

 
 

Som tidligere finner vi flest fristbrudd i Kvinne og barneklinikken (generell barnemedisin og 

allergologi, og gynekologi). 

 

Utfordringene med fristbrudd er fortsatt stor for Kvinne- og barneklinikken, men i bedring.  

Tiltakene som tidligere er beskrevet fortsetter til situasjonen er under kontroll.  

 

Figuren til høyre viser at Helse Stavanger har 
større andel fristbrudd enn andre HF i Helse 
Vest. Man sender derfor regelmessig ut 
analyser til klinikkene til hjelp for lederne. 
Videre rapporteres det til administrerende 
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.  
 
Alle pasienter som vil få fristbrudd får tilbud 
om alternativt behandlingssted gjennom 
HELFO. Få pasienter benytter seg av tilbudet 
og de fleste ønsker å bli stående på venteliste i 
Helse Stavanger HF.  
I november ble det rapportert 15 slike 
fristbrudd (hvorav 11 på Plast og håndkirurgi 
poliklinikk) til HELFO. 
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4.8 Pasientskader 

 

Antall pasientrelaterte hendelser meldt i Synergi  

Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi har variert fra måned til måned, men trenden er 

nokså stabil.  

 
 

 

Pasientrelaterte hendelser meldt til Helsedirektoratet  

Ifølge «Meldeordningen etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven» skal helsepersonell, uten hinder av 

taushetsplikten, straks sendes melding 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. Årsaken til nedadgående trend, vist i grafen under, antas å være en 

bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktige til Helsedirektoratet. 
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Umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn 

I følge spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a skal helseforetakene varsle umiddelbart til Statens helsetilsyn 

om betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2016 ble det 

sendt 23 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger. 

Hendelsene fordeler seg nokså jevnt mellom psykiatriske og somatiske avdelinger.  Til nå er det sendt 

33 varslinger i 2017. Det antas at økningen skyldes bedre kunnskap og forståelse av hvilke hendelser 

som er meldepliktige til Statens helsetilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Utnyttelse av kapasitet mm. 

5.1 Korridorpasienter  

Figuren nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per klinikk.  
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Nivået for korridorpasientdøgn har vist en jevn stigning utover høsten og er nå tilbake på samme nivå 

som november i fjor. Samlet sett synes antall korridorpasienter å være jevnt høyere til nå i 2017 enn i 

2016. Postene med flest korridorpasientdøgn er kardiologisk med. post 3H og hematologisk post 2K. 

Man jobber kontinuerlig med å unngå korridorpasienter, som for en stor del skyldes en stadig større 

pasientpågang, en del utskrivningsklare pasienter og økende behov for isolering. I Mottaksklinikken er 

de viktigste tiltakene mot korridorbelegg etableringen av en medisinsk dagpost medio november 

2017 og en kardiologisk subakutt dagpost medio januar 2018. 

 

5.2 Belegg 

Figuren under viser gjennomsnittlig beleggsprosent per måned, basert på måletidspunkt kl. 11:00, for 

klinikkene ved HST, og for HST samlet. For de fleste somatiske klinikker ligger nå beleggsprosenten 

svært høyt (91-108 %) og dette forklarer økningen i korridorpasienter. Også i Psykisk helsevern 

voksne har det vært en betydelig økning i beleggsprosenten. Hovedårsaken er stadig økende pasient 

pågang gjennom Akuttmottak. Det er igangsatt mange forbedringsprosjekter med tanke på bedre og 

raskere pasientforløp og tidligere avklaring med tanke på om innleggelse er nødvendig og ønskelig.  I 

Mottaksklinikken vil det viktigste tiltaket for å øke pasientflyten og dermed redusere 

beleggsprosenten være prosjektet «Ut før 13». Innføringen av elektroniske tavler kan bidra til å 

forsterke dette arbeidet.  Prosjekt «Ut før 13» skal videreføres til øvrige klinikker. 
 

 

 
Intensivsenger, hotell og pasienter på permisjon er ikke inkludert i beregningen av beleggsprosent. 

 

5.3 Epikrisetid  

Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri er i oktober på et litt høyere nivå 

sammenlignet med oktober i fjor, men relativt stabilt rundt 80% 

 

Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern. 
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5.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk 

Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt 

meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. Utviklingen gjennom året viser samme 

kurve som for de foregående år med en jevn økning utover høsten.  
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5.5 Tvangsvedtak 

Figuren under viser antall tvangsvedtak innenfor psykiatri (ekskl. BUPA). Trenden i 2017 indikerer 

stort sett samme bruk som i 2016 eller noe redusert bruk. Unntaket er paragraf 4-6. 
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For å sikre en forståelse av kompleksiteten rundt disse indikatorene er det viktig med noen 

kommentarer: 

 Bruken av §4-4 tvangsbehandling med legemidler og ernæring uten eget samtykke og §4-8a 
vedtak om bruk av mekanisk tvang er begge fallende. For §4-4 vedtakene kan det være nytt 
lovverk som slår inn. For mekanisk tvang (§4-8a) så har PHV jobbet systematisk med det over 
tid. Imidlertid så vil det være sånn at jo lavere dette tallet blir, jo mer utfordrende vil det være 
å redusere ytterligere da dette dreier seg om svært krevende pasienter.  

 Den svake økningen i holdevedtak (§4.8d) kan skyldes at dette prøves istedenfor mekanisk 
tvang og således vil en lett økning være en ønske endring. 

 De stabile tallene for skjerming og isolering er det behov for å jobbe videre med.  
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6 Helsefaglige tiltak 

Overordnede tiltak 

Det arbeides videre på mange områder i helseforetaket for ytterligere å bedre effektiviteten i 

pasientbehandlingen med samtidig bevart kvalitet. Det arbeides langs flere akser ved å fjerne 

flaskehalser, effektivisere pasientforløp, overføre fra innleggelse til dagbehandling og poliklinikk osv. 

Hovedmålsettingene er å unngå pasienter på korridor og unngå fristbrudd.  

 

Aktivitet 

Både innenfor somatikk og psykiatri er det igangsatt mange tiltak for å øke kapasiteten på poliklinikk. 

Både innen somatikken og voksenpsykiatri er det flere prosjekter rundt "fra døgn til dag". Målet er å 

forhindre innleggelser, sørge for raskere avklaring og fortrinnsvis behandle pasienter som kan det 

som dagpasienter enten de er indremedisinske, kirurgiske eller tilhører andre fagfelt. Diagnostisk 

senter har økt kapasiteten for effektiv og samordnet utredning av pasienter som har en uavklart 

problemstilling, blant annet med mistanke om kreft. Sykehuset har sesongsvingninger i aktivitet, noe 

også denne perioden viser.  

 

Ventetid 

Poliklinikkene er i ferd med å implementere endringer med optimal ressursutnyttelse og lengre 

planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Fagområder med lange ventetider og/eller 

fristbrudd vurderer fortløpende mulighet og behov for ekstrapoliklinikk.  

 

Epikrisetid 

Det er fortsatt ganske stor variasjon i måloppnåelsen mellom de forskjellige enheter. Målsettingen er 

fremdeles at pasienter skal få "epikrisen i hånda" når de forlater sykehuset.  

 

Korridorpasienter 

De pågår flere prosjekter i helseforetaket for å redusere bruk av korridorplasser, blant annet ved å 

sørge for bedre kapasitet og kompetanse i akuttmottak, "tavlemøter" på sengepost for å sikre gode og 

raske beslutninger, og økt kapasitet i radiologi. Likevel er beleggsprosenten veldig høy på mange av 

klinikkene og trenden i 2017 synes å peke mot flere korridorpasienter enn i 2016.  Hovedårsaken er 

stadig større stor pasienttilstrømning, særlig med medisinske problemstillinger. Man har i flere år 

jobbet kontinuerlig med å bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten, både når det gjelder 

bruk av KØH-senger og mottak av utskrivningsklare pasienter. Arbeidet videreføres. 
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7 Økonomi 

7.1 Resultatutvikling 

 

November 2017 
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Avvik per klinikk:

 
 

På klinikknivå er det Klinikk A, kvinne - og barneklinikken, klinikk psykisk helsevern voksne og 

mottaksklinikken som har de største negative resultatavvikene i november. 

 

7.2 November 2017 

Regnskapsmessig resultat i november er positivt med ca. 14,7 mill kr, noe som gir et positivt 

budsjettavvik på ca. 8 mill kr. Det positive resultatet ligger på ISF inntektene.  

 

Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter er i overkant av 30 mill kr større enn budsjettert. 

 

ISF-inntektene viser 24 mill kr i positivt budsjettavvik. Årsaken er positiv effekt på endelig ISF-

avregning 2016 på 13 mill kr, og ca. 5 mill kr skyldes økning av enhetspris for PHV og TSB. I tillegg har 

aktivitetsnivået vært høyere enn både budsjett og tilsvarende periode i fjor, både når det gjelder døgn, 

dag og polikliniske opphold. DRG indeksen for døgnopphold er også høyere enn både budsjettert og 

samme periode i fjor.  

 

Det positive avviket knyttet til andre aktivitetsbaserte inntekter kan i hovedsak henføres til lab-

røntgen inntekter og refusjoner fra Helfo. Når det gjelder andre inntekter, kan ca. 1,4 mill kr av det 

positive inntektsavviket relateres til tiltaksmidlene.  

 

Driftskostnader 

Samlede driftskostnader viser et merforbruk på ca. 23,5 mill kr. Merforbruk er fordelt mellom lønn 

inkl. innleie (ca. 11,2 mill kr), varekostnad (ca. 7,4 mill kr) og andre driftskostnader (ca. 7,2 mill kr).  

 

Lønnsavviket på ca. 11,2 mill kr er i det alt vesentlige relatert til variabel lønn. Det er positivt avvik på 

refusjoner, men det er ikke tilstrekkelig til å kompensere for merforbruket på annen vikarlønn, 

overtid, variable tillegg og innleie fra vikarbyrå. Brutto månedsverk har økt, både i forhold til forrige 

måned og tilsvarende måned i fjor. En av årsakene til dette er at høyt aktivitetsnivå i november.  

 

I klinikk A er lønnsavviket fordelt mellom intensiv (innleie fra vikarbyrå) og ortopedi (både 

sengeposter og hos leger). Hos kvinne – og barneklinikken har lønnsutfordringen sammenheng med 

bruk av dyre løsninger, som følge av mangel på personell. Utfordringen ligger, som tidligere perioder, 
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på fødeavdelingene samt barne-og ungdomsklinikken. Når det gjelder mottaksklinikken er 

lønnsavviket størst på sengepostene.  

 

Det negative avviket knyttet til varekostnad utgjør ca. 7,4 mill kr, hvorav avviket relatert til 

medikamentkostnader er ca. 3,4 mill kr og det resterende avviket på ca. 4 mill kr stammer fra  

H-resept, gjestepasienter og fritt behandlingsvalg. Mesteparten av merforbruket er generert hos 

klinikk for hode-hals og rehabilitering (behandlingshjelpemidler), avdeling for blod - og 

kreftsykdommer (poliklinisk cytostatika-behandling) og klinikk for psykisk helsevern barn, unge og 

rusavhengige (LAR). I tillegg det også negativt avvik hos mottaksklinikken, og spesielt på seksjon for 

lunge og seksjon for gastro.  

 

Negativt avvik på andre driftskostnader på ca. 7,2 mill kr er fordelt utover flere klinikker og omfatter 

flere forhold, som bl.a. reparasjoner, vedlikehold, medisinsk teknisk utstyr, tolketjenester, 

vaskeritjenester og konsulenttjenester. 

 

Positivt avvik på avskrivninger på ca. 2,2 mill kr skyldes lavere investeringsnivå enn budsjettert.  

 

Lønnskostnader 

Utvikling lønnskostnader: 
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Variabel lønn:

 
 

Det negative lønnsavviket ligger hovedsakelig hos mottaksklinikken, kvinne-og barneklinikken og 

klinikk A. 

 

7.3 Hittil 2017 

Regnskapet viser et negativt budsjettavvik på ca. 83,5 mill kr hittil i 2017. I hovedsak ligger 

resultatavviket hos mottaksklinikken, kvinne – og barneklinikken og klinikk A. 

 

Driftsinntekter 

Driftsinntektene er ca. 57,2 mill kr høyere enn budsjettert og er fordelt mellom positivt avvik på andre 

aktivitetsbaserte inntekter på ca. 26,3 mill kr og ca. 20,7 mill kr på ISF- inntektene. 

  

Det positive inntektsavviket knyttet til andre aktivitetsbaserte inntekter omfatter flere forhold, som 

bl.a. refusjoner fra Helfo, raskere tilbake, lab-røntgen inntekter, poliklinikk inntekter fra Helfo samt 

gjestepasientinntekter somatikk. Høyere aktivitetsnivå enn budsjettert i 2017, ISF avregning for 2016 

og justering av ISF enhetspris 2017 for PHV og TSB er elementer som forklarer det positive avviket 

knyttet til ISF inntektene hittil i 2017.  

 

Driftskostnader 

Driftskostnadene viser et negativt budsjettavvik på ca. 151 mill kr hittil i 2017. Lønnsavviket utgjør  

ca. 81,6 mill kr, mens avviket relatert til varekostnad er ca. 72 mill kr.  

 

I all hovedsak er det negative lønnsavviket knyttet til variabel lønn, og mer spesifikt annen vikarlønn, 

overtid, innleie fra vikarbyrå og variable tillegg. Samtidig har brutto månedsverk økt, som en 

konsekvens av høyt aktivitetsnivå og sykefravær. Foretakets lønnsavvik stammer primært fra 

mottaksklinikken (ca. 24,9 mill kr), kvinne – og barneklinikken (ca. 21,5 mill kr) og klinikk A  

(ca. 17,3 mill kr).  

 

Avviket knyttet til varekostnad skyldes økende medikamentkostnader, i tillegg til høye 

gjestepasientkostnader. Foretakets merforbruk på medikamenter ligger i hovedsak hos klinikk for 
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medisinsk service og ABK (ca. 21,2 mill kr), klinikk for hode – og hals rehabilitering (15,7 mill kr), 

mottaksklinikken (ca. 10,3 mill kr) og klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige  

(ca. 10 mill kr).  

 

Netto finansresultat 

Positivt avvik på ca. 10,4 mill kr skyldes primært at renteinntektene er høyere enn budsjettert. 

 

7.4 Endring/forbedring 

Foretaket har kontinuerlig fokus på å følge opp iverksatte tiltak, slik at driften i størst mulig grad kan 

tilpasses de budsjettrammene som foreligger.  

 

Postoperativ enhet 

Klinikk A har startet et prosjekt, hvor Postoperativ enhet skal overføres til Anestesiavdelingen.  

 

Gjennomgang av stuefordelingsplaner 

Klinikk A har gjennomgått stuefordelingsplanene på SOP, DK Syd og DK Hillevåg og laget nye planer. 

Den femte stuen på DK Hillevåg skal åpnes igjen. Målet er å behandle flere pasienter, og utnytte stuene 

best mulig. En ønsker også å optimalisere planen torsdag/fredag for å hindre at pasienter ligger over i 

helgen. De lettere pasientene planlegges operert i slutten av uken. 

 

Konfereringsvakt akuttmottak 

Mottaksklinikken utreder muligheten for å ha en konfereringsvakt i akuttmottak. Effekt på dette vil 

være færre korridorpasienter og økt dagbehandling. 

 

Ombygging og sammenslåing 4D/3E – Kvinneklinikken 

Kvinneklinikkens ombygging er ferdigstilt. 

 

1,5 årsverk er flyttet til poliklinikken. Dagbehandling er flyttet til poliklinikken, en ansatt fra post og en 

ansatt fra poliklinikk håndterer disse pasientene. Det planlegges å få til et tettere samarbeid og flyttet 

flere polikliniske pasienter fra sengepost til poliklinikken. Dette vil bli effektuert på nyåret. Dette 

gjelder polikliniske pasienter som utskrives tidlig med forbehold om behov for tidlig poliklinisk time 

eller kontrollpasienter som trenger hurtig oppfølging. 

 

Dagpost 3H Kardio 

Dagpost på kardio er vedtatt med oppstart januar 2018. Planen er i rute.  

 

Ut før 13 (Mottak) 

Det rapporteres om god effekt av tiltaket.  

  

Kodekvalitetsprosjektet  

Pågår. 

  

Bedre turnusplanlegging 

Alle sengeposter i medisinsk avdeling skal få årsplan med oppstart januar 2019. Da vil en kunne 

samkjøre planene bedre i forbindelse med ferie, trainee-stillinger og stenging av sengeposter.  
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Ny turnus starter fra januar 2018 på kardiologiske poster.  

   

Salg av eiendom 

Solåsveien er solgt med en gevinst på i underkant av 20 mill kr. Dato for overtakelse er foreløpig ikke 

avklart.  

 

Det arbeides med ytterligere tiltak gjennom budsjettprosessen og som vil få effekt inn i 2018. 

 

7.5 Prognose 2017 

Helse Stavanger HF sin resultatprognose for 2017 er på 0 kr.  

 

7.6 Investeringer 2017 

Foretaket har investert 240,7 mill kr hittil i 2017, og størsteparten av årets investeringer er knyttet til 

SUS2023 og MTU utstyr.  

 

Investeringsprognosen for 2017 er 275 mill kr. 

 
 

7.7 Likviditet 2017 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank-og kassebeholdning på ca. 916 mill kr  

pr. 30.11.2017. Likviditetsbeholdningen er redusert med ca. 151,5 mill kr i løpet av november. Dette 

kan i hovedsak tilskrives betaling av forfalt kortsiktig gjeld. Foretakets likviditet er god. Driftskreditten 

er null, og det er forventet av likviditetsbeholdningen vil øke i desember.  
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Innledning   

Saksfremlegget omhandler de viktigste temaene fra SUS2023 og SUS2023 OU.  

SUS2023  
 

Reguleringsarbeid 

Helse Stavangers forslag til detaljregulering av første byggetrinn for nytt sykehus ble fremlagt 
til førstegangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling 30.11.17. Kommunalstyret vedtok 
å sende ut planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, inkludert en del 
tilleggsforslag som skal utredes nærmere frem til andregangsbehandling. Det tas sikte på 
andregangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling 08.03.18. Planforslaget må 
sannsynligvis også behandles i bystyret grunnet endringer fra den vedtatte 
områdereguleringen, blant annet en økning av maksimal byggehøyde fra 6 til 8 etasjer. Det tas 
sikte på behandling i bystyret den 23.04.18. 
 
Erverv av grunn 
Avtale om kjøp av tomt til nytt sykehus fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune 
ble vedtatt av fylkesutvalget 28.11.17. (jf.sak 111/17) 
 
Helse Stavanger har inngått avtale om kjøp av den private eiendommen gnr. 37, bnr. 23 i Sola 
kommune.  Kjøpet av denne eiendommen, som er på ca. 18 da, er nødvendig for å få adkomst 
fra Kristine Bonnevies vei til sykehustomten. 
 
Det forberedes forhandlinger med Ipark Eiendom AS om kjøp av tomt mot makeskifte med 
arealer som eies av Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.  
 
Infrastruktur 
Det pågår fortsatt arbeid med avgrensning og prosjektering av første entreprise for 
infrastruktur i samarbeid med Stavanger kommune. Første entreprise vil ha som hovedformål 
å klargjøre for utgraving av byggegropen for nytt sykehus og parkeringshus. Dette innebærer 
opparbeiding av kjørbar adkomst til byggegropen, utgraving av avskjærende grøfter for 
overvann fra områdene nord og øst for byggegropen og bygging av ledningsanlegg som blant 
annet skal føre overvann fra byggegropen til Grannesbekken i nedre del av 
universitetsområdet. 
 
Refusjon for mva. for vei-, vann- og avløpsanlegg 
Fylkestinget vedtok 24.10.17 å gi fylkesrådmannen fullmakt til å inngå avtale med Helse 
Stavanger om refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen for fylkesveianleggene. 
Fylkestinget legger til grunn at Statens vegvesen skal ivareta byggherreansvaret. 

Prosjektet har hatt et positivt møte med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen 
30.10.17 for å etablere et samarbeid med Statens vegvesen om utbygging av 
fylkesveianleggene. Statens vegvesen er positive til å påta seg rollen som byggherre for de 
fylkeskommunale anleggene (Kristine Bonnevies vei og kollektivaksen gjennom 
Universitetsområdet), som er et vilkår for å få refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen.  

Stavanger kommune er i gang med å lage et forslag til avtale om refusjon av mva. etter 
anleggsbidragsmodellen for de kommunale anleggene i Stavanger kommune. Det legges opp 
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til at også den planlagte overvannskulverten fra nedre del av universitetsområdet til 
Hafrsfjord skal inngå i denne avtalen. Dette skyldes at denne bare vil få rørtilknytninger fra 
Stavanger kommune. Sola kommune skal fortsatt bruke den eksisterende kulverten, som vil få 
mindre belastning når den nye kulverten tas i bruk. 

Sola kommune tilbyr ikke avtale om refusjon av mva. etter anleggsbidragsmodellen. Det tas 
derfor sikte på å inngå avtale med Sola kommune om refusjon av mva. etter den mindre 
gunstige justeringsmodellen. Avtalen vil gjelde den regulerte adkomstveien fra Kristine 
Bonnevies vei til kommunegrensen mot Stavanger. 
 

Kostnadsstyring 
Styringsrammen for prosjektet er nå brutt ned på de respektive arbeidspakkene og registrert i 

prosjektstyringsverktøyet PIMS. Nordic COWI vil oppdatere entreprisekost basert på det ferdige 

funksjonsprosjektet. Deretter oppdateres prosjektstyringsbasis. Dette arbeidet ferdigstillelse i løpet 

av desember/tidlig januar, og vil danne grunnlag for første rapportering til styret etter avsluttet 

forprosjekt.  

 

Brukermedvirkning 

Fjerde og siste møteserie avvikles i uke 49 og 50. Som tidligere meddelt har det vært avholdt 
en rekke såkalte særmøter i perioden mellom tredje og fjerde brukermøteserie. 
Oppsummeringen så langt i møteserie fire tyder på at det er tilfredshet blant brukerne med 
tanke på løsningene som nå skal detaljeres ut i detaljprosjekteringsfasen. Forslag og 
kommentarer fra møtene vil bli inkludert i det endelige funksjonsprosjektet. 
 
I funksjonsprosjektet har brukergruppene bistått med å kvalitetssikre og videreutvikle de 
rom som inngikk i forprosjektet gjennom å detaljere ut rommene. Brukermedvirkningen i 
denne fasen sikrer at det enkelte rom har riktig størrelse og er hensiktsmessig utformet i 
forhold til det arbeidet som skal foregå der. Brukergruppene har en rådgivende funksjon. 
Prosjektrådet behandler viktige prinsipielle tema. 
 

Målsetningen med funksjonsprosjektet 

• Kvalitetssikring av planløsninger og areal på rom 
• Videreutvikle rommene og rommenes innredning med tanke på 

standardisering/ industrialisering 
• Kvalitetssikring og videreutvikling romfunksjonsprogram (RFP) og utstyrslister 

for de enkelte rom. 
 

Arbeid videre 

Funksjonsprosjektet avsluttes og dokumenteres med: 
• En oppsummerende rapport som tar for seg bakgrunn, prosess og videre arbeid  
• En katalog over alle rom som er gjennomgått i funksjonsprosjektet 
• Oversiktsplaner over unike rom og standardrom med romlister 
• Et plansett i 1:500 med møblering 
• Romfunksjonsprogram (RFP) og Utstyrsliste for hvert enkelt rom (dokumenters i 

dRofus) 
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Detaljprosjektering av prosjektet intensiveres i forhold til: 
• Byggets bæring, brannkonsept, ventilasjon, vann, avløp, elektriske anlegg, tekniske 

installasjoner og bygningsmessige faktorer 
• Utsjekk mot gjeldene lover og forskrifter 
• Grunnlag for anbud 

 
For ordnes skyld presiseres at styringsrammen fra forprosjektet ligger til grunn som øvre 
ramme for funksjonsprosjektet, og alle endringer i konseptet etter forprosjektfasen vil bli 
dokumentert i den oppsummerende rapporten nevnt over.  
 
Videre er det avholdt møte med SUS2023 OU-prosjektet hvor samtlige spørsmål fra 
brukergruppene som gjelder arbeidsprosesser i et nytt sykehus er overlevert OU-prosjektet 
for videre håndtering der. 
 
I styremøtet 22.11.17 ble det orientert om at delentrepriser for råbygg og fasader skulle 
utsettes et par uker. På grunn av bistand fra advokat vil dette bli utsatt til rett over nyttår.  

Våland 

Status Arealplan Våland 2023 

Prosjektet Arealplan Våland er i avslutningsfasen, og første utkast til rapport vil bli 
gjennomgått og behandlet i prosjektrådet i januar 2018, og videre til orientering i styret i 
Helse Stavanger HF, ventelig i første møte i 2018. 
 
Prosjektorganisasjonen 

SUS2023 har tildelt kontrakt for innleie av rådgivere for uavhengig kontroll.   
 
SUS2023 har som nevnt i siste statusrapport utlyst stilling via Doffin for innleie av konsulent 
som prosjektleder bygg. Fristen for å tilby kandidater går ut 12. desember. Det vil bli igangsatt 
innleie av flere ressurser over årsskiftet.  
 
 
Overordnet status SUS2023 OU 

Organisasjonsutviklingsteamet er pådriver for at nødvendig utvikling mot SUS2023 skjer ved 
SUS i prosjektperioden fram mot innflytting. Gode arbeidsprosesser og god samhandling skal 
være utviklet og godt utprøvd før vi tar sykehusets nye arealer i bruk. 
SUS2023 OU har lagt alle tema fra brukergruppene i Funksjonsprosjektet høsten 2017 inn i en 
struktur som bryter tema ned i prosjekter, arbeidspakker og aktiviteter. Tema fra 
brukergrupper varierer i omfang og nivå, og de har en rekke gjensidige avhengigheter. 
Eksempler på tema er: 

Desentralisert blodprøvetaking og bruk av rørpost; Påfyll av lager/nærlager; 

Kategorisering av varer; Servicemedarbeiders oppgaver; Fagfordeling 

sengeområder/poliklinikk; Konsekvenser for bemanning gitt ensengsrom; Utforming av 

arbeidsstasjoner og kontorarbeidsplasser.  

Prosjektrådet styrer SUS2023 OU sitt arbeid, med nytt mandat for 2018 etter at 
Funksjonsprosjektet avsluttes i desember 2017. Prosjektrådet består av ledergruppen (LG) 
ved SUS, samt to representanter fra hovedtillitsvalgte (HTV) og en representant fra 
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hovedverneombud (HVO). Prosjektrådet skal i sitt arbeid i 2018 ta tverrfaglige og bærende 
avgjørelser i arbeidet med OU-temaene, gjennom arbeidsmøter ledet av SUS2023 OU. 
Prosjektrådet skal også prioritere hvilke utviklingsprosjekter som best støtter SUS2023-
konseptet og dermed gjennomføres, parallelt med vurderinger av hvilken tjenesteutvikling 
ved SUS som i perioden fram mot 2023 må fortsette/breddes ut, stoppes eller startes. 
Prosjektrådet tar også stilling til rekkefølge og fremdrift i prosjektene, og sikrer relevant 
deltagelse fra ressurspersoner fra sykehuset.  
 

Dagtilbudet SUS 

Prosjektet Dagtilbudet SUS er etablert med formål å skissere og pilotere nye driftsmodeller 
for dagtilbudet ved SUS i 2023 og videreutvikle gode og innovative tjenesteløsninger. 
Framdrift i november og desember 2017 inkluderer: 

 Prosjektgruppe sammensatt av ressurspersoner og behandlere fra ulike fag og 
yrkesgrupper ved SUS er etablert, sammen med et kjerneteam som sikrer fremdrift i 
arbeidet.  

 Teamet utvikler kompetanse på Tjenestedesign-metodikk for involvering av brukere 
når nye løsninger skal utvikles i arbeidet 

 Et del-prosjekt i arbeidet skal utvikle løsninger for «Det virtuelle SUS». Dette 
delprosjektet har fått 1.15 mill i støtte fra Helse Vest RHF for å drive et regionalt 
strategisk forprosjekt i 2018 innenfor piloter utviklet av Prosjektgruppen 

 Pilotering av felles velkomstsone for poliklinikker i Sydbygget på SUS er lagt inn i OU 
SUS2023 og arbeidet med å kartlegge gevinstene ved nye arbeidsprosesser som følge 
av løsningen «Innsjekk og betaling» er startet.  

 

Døgntilbudet SUS 

Mål for arbeidet er forberedte ansatte som gjennom god arbeidsflyt gir god helsehjelp i 
framtidens døgnsykehus. Arbeidet vil bestå av en rekke delprosjekter, som samlet skal levere 
godt bearbeidede beskrivelser av god arbeidsflyt og rutiner som sikrer sikker diagnostikk, 
behandling og pleie med tydelige rutiner, roller og ansvar i døgnsykehuset.  
En rekke tema fra Brukergruppene vil legges inn som arbeidsstrømmer/prosjekter i dette 
arbeidet, herunder testing av servicemedarbeider gjennom pilot i Helse Vest-programmet 
LIBRA, pre/postoperativ pasientflyt og modeller for samlokalisering av fag i sengeområdene 
på Ullandhaug.  
Prosjektet «Sengeområder i SUS2023» er etablert som et eget delprosjekt med prosjektleder, 
og bygger videre på Funksjonsprosjektets brukergruppe «Sengeområde» sitt arbeid med 
kartlegging av områder som krever videre OU-arbeid.  
Arbeidet skal følge forskningsbaserte prinsipper for kvalitet og flyt beskrevet i det 
internasjonalt anerkjente «Institute for Healtcare Improvement» (IHI). Framdrift i november 
og desember 2017 inkluderer 

1.    Kartlegging av eksisterende kvalitetsprosjekter ved SUS som påvirker arbeids- og 
pasientflyt og som representerer fremtidens standard for sengeområdene med mål å 
1) bevare og forsterke gode arbeidsmåter, 2) avlære praksis som ikke støtter gode 
framtidsrettede arbeidsprosesser, og 3) starte nødvendige utviklingsprosjekter. 
Eksempler på god praksis er bruk av forbedringstavler, andre typer tavlemøter og bruk 
av strukturerte journalnotater.  
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2.    Kartlegging av prosessbeskrivelser andres sykehus sine erfaringer med ensengsrom 
og endrede behov som følge av ny infrastruktur som for eksempel: rørpost, vareheis, 
sengeheis med mer, gjennom reise til Kalnes og Haraldsplass.  

3.    Utvikler plan for mobilisering av ressurspersoner fra sykehuset, og ønskede kriterier 
for deltagere i Prosjektgrupper og Arbeidsgrupper 

 

Samspill i multisenterløsning 

Mål for arbeidet er at god metodikk for fagenes planlegging av diagnostikk og behandling gir 
god pasientflyt, arbeidsflyt og fordeling av kompetanse og utstyr på tvers av de ulike 
behandlingsstedene i SUS2023.  
Arbeidet skal forbedre pasientforløp ved SUS, bidra til redusert liggetid, overgang fra døgn til 
dag, og redusere behovet for persontransport mellom Ullandhaug og Våland. Multisenter 
modellen gir grunnlag for å se på kvalitet, effektivitet og logistikk i SUS2023. I november og 
desember er følgende overordnede tema prioritert:  

1.    Ferdigstille metodisk rammeverk for OU-arbeidet, med fastsettelse av visjon, verdier 
og målinger/indikatorer for det videre arbeidet 

2.   Kartlegge alle tverrgående oppgaver som sikrer at både døgntilbudet og dagtilbudet 
samspiller i SUS2023. Eksempler på slike tverrgående oppgaver er Samhandling 
mellom Vålang og Ullandhaug og Betydning av lederkraft og lederutvikling i 
endringsarbeidet mellom 2017 og 2023. 

 

Muligheter og risiko i arbeidet med Organisasjonsutvikling i SUS2023 

En plan for risikostyring er under bearbeidelse og vil foreligge i mars/april 2018. 
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    oversendelse til Helse Vest RHF 15. januar 2018.  
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Oppsummering  
 

Utkast til årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF inneholder i henhold til § 13 i vedtektene 
for helseforetaket: 
 

 Styrets rapport for det foregående år 
 Styrets plandokument for virksomheten.  
 

Foretaket har besvart alle de oppsatt styringsmål i rapporteringsmal fra Helse Vest RHF 

Fakta  
 

Helse Stavanger skal i henhold til styringsdokumentet 2017 sende en årlig melding til Helse 
Vest RHF. I henhold til vedtektene for foretaket § 13 skal årlig melding inneholde: 
 

 Styrets rapport for foregående år 
 Styrets plandokument for virksomheten 

 

Det fremgår av bestemmelsen blant annet:  

 
«Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold 
til Helse Stavanger HF’s plandokument.» 
 

Utkast til årlig melding legges med dette frem for styret. Årlig melding 2017 for Helse 
Stavanger HF er utformet etter mal fastsatt av Helse Vest RHF. I rapportdelen er hvert 
kulepunkt et oppdrag hentet fra Styringsdokumentet 2017 med tilleggsdokument. Samtlige 
oppdrag i malen er kommentert fra helseforetakets side. 
 

Rapporteringsmalen har vært distribuert til rapporteringsansvarlige i samtlige klinikker. 

 

Styrets rapport for 2017 viser at foretaket har oppnådd mange av oppsatte styringsmål samt 
er godt i gang med de styringsmål som går over flere år. For sentrale styringsmål har kravene 
blitt skjerpet i forhold til 2016 og selv om det for mange av disse viser en positiv utvikling, 
viser årlig melding at det fortsatt er utfordringer spesielt når det gjelder korridorpasienter og 
fristbrudd på enkelte klinikker. Foretaket har imidlertid iverksatt mange tiltak for å forbedre 
resultatene på disse områdene. Foretaket har som i 2016 hatt problemer med å oppnå det 
økonomiske resultatkravet.   
 

I styrets plandokument for virksomheten redegjøres det for de hovedstrategier og tiltak Helse 
Stavanger HF vil følge de kommende år i forhold til utfordringsbildet fremover og føringer i 
overordnede planer og myndighetskrav. 
 

Frist for oversendelse til Helse Vest RHF er 15. januar 2018. 
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1 Innledning  

1.1 Generelt - sammendrag av positive resultat og 
uløste utfordringer i 2017 

Helse Stavanger rapporterer hver måned på utvalgte måleparametre til både eget styre 
og Helse Vest. Gjennom 2017 har trenden gjennomgående vært positiv for såkalte 
helsefaglige parametre som ventetid, fristbrudd, korridorpasienter, epikrisetid, ansatte 
skader og sykefravær. Gjennomsnittlig ventetid både for ventende og de som har startet 
behandling har fulgt samme utvikling som i de andre helseforetakene, men Helse 
Stavanger har jevnt over hatt høyest ventetid. Utfordringen med fristbrudd er fortsatt 
størst i Kvinne- og barneklinikken. Situasjonen har vært i bedring i høst. Innenfor det 
psykiske helsevernet har man sett et klart fall i bruk av mekanisk tvang, noe som er en 
villet utvikling. Budsjettavviket har vært økende gjennom året og Helse Stavanger vil 
ikke nå målet om 80 millioner i resultat.  
 

1.2 Ny virksomhetsstrategi – Helse 2035 
 «Helse2035» ble styregodkjent som overordnet strategidokument for Helse Vest RHF i 
mai 2017. Etter dette har Helse Vest jobbet med å konkretisere en tiltaksplan. I 
september forelå en første skisse til struktur og innhold i tiltaksplanen. Helse Vest ba så 
alle helseforetakene i regionen om innspill til tiltaksplanen. Spesielt ønsket man 
tilbakemelding på rekkefølge og tidspunkt for tiltakene. I tillegg til innspillene fra Helse 
Stavanger ble det utarbeidet eget høringssvar fra Brukerutvalget og tillitsvalgte. Noen 
tema gikk igjen, og da særlig bedre samhandling mellom spesialist-  
og kommunehelsetjenesten som er omtalt under 6 forskjellige tiltak. Bedre forløps- 
koordinering ligger også tett opp til de forrige tiltakene. Tre andre viktige tiltak som ble 
påpekt var en bedre forståelse for de nødvendige prioriteringer som helsevesenet må 
gjøre fremover, enda mer fokus på å bekjempe antimikrobiell resistens i samfunnet 
generelt, og redusere uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester mellom helse- 
foretakene. Viktigheten av å jobbe for enda mer digitalisering av medisinske service 
funksjoner som radiologi og patologi og dermed gjøre det mulig med virtuelle diagnose- 
enheter er også tiltak som Helse Stavanger støtter. Inkludert i dette er tiltaket om å 
bygge sykehusene bedre sammen i nettverk, samt å sørge for at utdanning av 
helsepersonell og styrking av klinisk lederkompetanse blir sett på som en felles regional 
satsning. 
 

2 Helsefaglige styringsmål  

 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen 

Mål 2017:  
 Gjennomsnittlig ventetid til start av helsehjelp skal reduseres i alle helseforetak i 

forhold til 2016. Krav til ventetider for behandlede pasienter skal i 2017 være: 
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o BUP: under 35 dager 
o TSB: under 35 dager 
o VOP: under 40 dager 
o Somatikk: under 60 dager 

   

Kravet gjelder gjennomsnittstall for hver kalendermåned. 
 

Helse Stavanger: 

Ved utgangen av 2017 var gjennomsnittlig ventetid i Helse Stavanger følgende for 
behandlede pasienter innen de ulike funksjonsområder: 
 

o Somatikk 65 dager – det vil si at målet ikke er nådd 
o VOP – 42 dager – dvs målet er ikke nådd  
o BUP 43 dager – det vil si at målet ikke er nådd 
o TSB 23 dager – det vil si at målet er nådd 

 
For langtidsventende fortsetter den positive utviklingen fra 2016 for Helse Stavanger 
ved at langtidsventende (ventede mer enn 1 år) i oktober 2017 er 5 pasienter.  
 
Samlet sett innen somatikken er målet ikke nådd, men det er variasjoner innenfor de 
ulike fagområdene. Aktiv bruk av «Avansert oppgaveplanlegging» sammenholdt med 
riktig dimensjonering om kapasitet samt arbeidet med «Alle møter» i tillegg til 
systematisk oppfølging av utviklingen, er virkemidler som benyttes av klinikkene for å 
oppfylle de fastsatte krav.  Barne- og ungdomsklinikken har en ventetid pr oktober på 86,1 

dager. Stort antall ny henviste og kontrollpasienter gir fristbrudd. Det systematiske arbeidet 
med å avvikle fristbrudd og redusere tentative timer for pasienter som har ventet lenge, 
gir i en periode økt ventetid for behandla pasienter. 
 
Kravet er ikke oppnådd for VOP (Psykisk helsevern for voksne). Poliklinikkene melder  
om en betydelig økning i antall henvisninger, samtidig som det har vært sykefravær og  
vakanser på flere av enhetene som har gjort det krevendeå imøtekomme kravet om  
ventetider på under 40 dager. Det arbeides derfor på tvers av enhetene med å kalibrere»  
seg i forhold til inntak og behandlingsvarighet i poliklinikkene med mål om å redusere  
ventetider. Det kommende året vil klinikken overordnet se nærmere på organiseringen 
 av poliklinikkene, vurdere opptaksområdene de ulike poliklinikkene har, og se om det 
er mulig å forsterke poliklinisk virksomhet på bekostning av døgndrift.  
 
For BUP er ikke kravet oppnådd. Det har gjennom 2017 vært en økning på antall  
saker henvist til BUP. Her arbeides det med å bruke LEAN  som metode for å se på  
pasientflyt og kvalitet i tilbudet til barn og unge. 
 
Innen TSB  er kravet oppnådd, det er omtrent den samme henvisningsrate som tidligere  
år. 
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 Det skal ikke være noen fristbrudd 

 
  Helse Stavanger: 

         Antall fristbrudd er fortsatt høyt i foretaket. Det er flest fristbrudd i Kvinne 
og Barneklinikken, men også andre klinikker har utfordringer.  Bildet er ikke entydig 
da en del avdelinger ikke har fristbrudd, men for de områder der det er fristbrudd, 
er det iverksatt flere tiltak: 
 
o utvidelse av klinisk areal for poliklinikk/dagbehandling,  
o oppgaveforskyvning fra lege til sykepleier og sekretær 
o gjennomføring av avansert oppgaveplanlegging for leger og sykepleiere 
o fortløpende tildeling av timer i poliklinikk (andelen direkte tildelt time er 

betydelig økt) 
o andel pasienter med tentative timer er betydelig redusert 
o ekstra kapasitet er satt inn i poliklinikk (kveldspoliklinikk og ekstra vikarer) 
o fortløpende og tett samarbeid med Helse vest (alle møter) om analyse og tiltak.  
o Nye arbeidsplaner for gastroenterologisk seksjon bidrar til bedre kapasitet og 

bedre planlegging. Beslutning om colonscreening vil påvirke muligheten til å 
dimensjonere tjenesten riktig 
 

Det er et sterkt ledelsesfokus på fristbruddene ved at det sendes ut regelmessig 
analyser til klinikkene, det rapporteres til administrerende direktør og til lederne på 
de fagområder med flest regelbrudd og situasjonene følges opp forløpene i 
ledermøter. 
 
Alle pasienter som vil få fristbrudd får tilbud om alternativt behandlingsted gjennom 
HELFO. Få pasienter benytter seg av tilbudet og de fleste ønsker å bli stående på 
venteliste i Helse Stavanger. 

 
 Prosentdelen nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp, skal være på minst 70 

prosent (samlet for 24 krefttyper) 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger oppfyller kravet da andel nye pasienter i pakkeforløp er på 72 %. 
 

 Prosentdelen pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen den definerte 
standard forløpstiden uavhengig av type pakkeforløp, skal være på minst 70 prosent. 
Det regionale prosjektet vil bli videreført i 2017. 
 

       Helse Stavanger: 
       Andel gjennomført innenfor definert standard forløpstid var per november 

2017 på 78 %.  For de fleste er målet nådd, men det jobbes fortsatt systematisk for å 
nå målet for alle pakkeforløp. Også for de pakkeforløpene som ikke oppfyller kravene, 
er det bedring i forhold til forrige år.  
 

 Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. andre 
oppgaver, skal reduseres. 



 6 

 
       Helse Stavanger: 

Det vises til styringsmålet under « Andre oppgaver for helseforetakene i 2017« med 
å redusere forskjeller i kapasitetsutnyttelse og effektivitet på sykehus. 
 

 Legge til rette for at KPP (Kostnad per pasient) blir benyttet i det lokale forbedrings- 
og planarbeidet.  
HFene skal rapportere på status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid 
innen den 18. oktober 2017.  
 
Helse Stavanger: 
Status for Helse Stavanger ble innrapportert til Helse Vest innenfor den oppsatte frist 
18. oktober 2017.  
 
Helse Stavanger og Helse Vest er i en relativt tidlig fase for aktivt å ta i bruk, og 
videreutvikle, KAPP (kostnad og aktivitet per pasient). På tross av at Helse Stavanger 
er i en tidlig fase så har foretaket brukt KAPP i siste rapportering av kostnadsvektene 
til Helsedirektoratet. Gjennom KAPP er dette arbeidet betydelig effektivisert. 
Videre arbeider OU-SUS2023 (organisasjonsutviklingsarbeider som er en del av 
programmet SUS2023) sammen med økonomi- og analyseavdelingen med mål om å 
bruke KAPP til oppdrag knyttet til planlegging av tosenterløsning i 2023.  
 

 

Andre oppgaver for helseforetakene i 2017: 
 Arbeide spesielt med å redusere ventetidene for de fagområdene der ventetidene er 

over seksti dager. 
 

       Helse Stavanger: 
Helse Stavanger vil fortsatt ha høy prioritet av dette arbeidet og videreføre de tiltak 
som er nevnt under styringsmålet knyttet til ventetider. 
 

 Legge følgende indikatorar til grunn for videre arbeid med å redusere forskjeller i 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus: 

o Prosentdel og tall på pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et 
forløp, der planlagt dato er passert på rapporteringstidspunktet. 

o Prosentdel pasienter som en har vurdert at ikke har behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

o Prosentdel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot det totale 
tallet på polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Prosentdel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot det totale 
tallet på polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Prosentdel polikliniske konsultasjoner der aktivitet blir utført utenfor fast 
behandlingssted. 
 

Helse Stavanger: 
       Tentativ time passert 

Nyhenviste pasienter får nesten alltid tildelt time i første brev, og det gis bare 
unntaksvis tentativ time. De som kommer på listen over tentativ time gjelder  derfor 
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nesten utelukkende pasienter som skal  til sykehuset til kontroll  langt fram i tid, for 
eksempel 6 måneder eller 2 år. Som nevnt under styringsmålet om fristbrudd er 
pasienter med tentativ time, både kontrollpasienter og nyhenviste, betydelig 
redusert. Grunnen til dette er at det i løpet av vårparten ble gjort et betydelig 
ryddearbeid hvor det ble rettet opp i feilregistreringer og manglende oppdatering. 
Det som nå gjenstår er derfor vesentlig pasienter som skulle ha vært til kontroll og 
fortsatt venter på time. De fagområdene som har størst utfordringer i forhold til 
ventetid på kontroller er med.gastro, lunge, endokrinologi/diabetes, klinisk 
immunologi, øye (ortopist) og ØNH og hud. 
 
Datofastsatt time passert 
Dette er pasienter som har fått poliklinisk time, men som  ikke er avsluttet i 
journalsystemet. Dette kan være fordi de ikke har møtt –uten at det er registrert 
korrekt–eller fordi konsultasjonen ikke har blitt avsluttet. I begge tilfeller er det altså 
ikke registrert korrekt og det er blitt gjort en betydelig ryddejobb og opplæring på de 
avdelingene som hadde denne praksis med feilregistrering. Dette problemet er i 
praksis løst og det vil bli kjørt kontrollrapporter for å sikre fortsatt korrekt 
registrering. 
 
Ad de øvrige kulepunkt/indikatorer 
Der er ikke tilgjengelige rapporter på disse indikatorene. 

 
 Bruke systematiske sammenligninger mellom sykehus til eget forbedringsarbeid. 

Helseforetakene skal mellom annt benytte rapport1 frå RHFene til Helse-og 
omsorgsdepartementet datert 25. november 2016. Helse Vest vil komme tilbake til 
hvordan rapporten skal implementeres. 
 

       Helse Stavanger: 
Helse Stavanger vil, når det foreligger klare føringer fra Helse Vest til hvordan 
systematiske sammenlikninger mellom sykehus skal brukes i forbedringsarbeidet, ta 
dette i økende bruk. Det gjøres imidlertid stadig sammenligninger og 
oppfølgingsarbeid f eks i gjennomganger av kvaltetsregisterresultater m.v. 
 

 Videreutvikle og forbedre planleggingen i Avansert oppgaveplanlegging, og innføre 
Samskapt planlegging2 som støtte i arbeidsplanleggingen, som en del av arbeidet 
med å redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse. 
 
Helse Stavanger: 
Hovedmålet med innføring av Avansert oppgaveplanlegging er bedre flyt og effektiv 
planlegging av pasientbehandling gjennom standardisering og automatisering av 
dagens prosesser for planlegging av arbeidstid og oppgaver for behandlere og andre 
grupper. Prosjektet ble avsluttet i mai 2017 og er nå gått over i vanlig drift. Dette 
forvaltes av Seksjon arbeidstid. Målene som er satt i forbindelse med 

                                                 

1
 Rapporten blei lagt fram for fagdirektørmøtet i Helse Vest den 10.11.16 (sak 104/16). 

2
 Samskapt planlegging blei oppretta som eit delprosjekt i 2016, som ein del av det regionale programmet «Alle 

møter». 
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gevinstrealiseringsarbeidet følges opp i klinikkene og på foretaksnivå. Samskapt 
planlegging tilrettelegger for god styrings- og ledelsesinformasjon om aktivitet og 
bemanning for alle nivå i foretaket. Rapporten er tilgjengelig i styringsportalen. Det 
er gitt informasjon til ledere om rapporten som har som målsetting å gjøre lederne i 
stand til å planlegge for dynamiske pasientforløp gjennom aktivitets-, bemannings- 
og oppgaveplanlegging.  
 

 Foretakene skal innføre og gjennomføre "Retningslinjer for planlegging og 
gjennomføring av poliklinikk" for poliklinikk og dagbehandling i hele virksomheten. 

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger HF er i ferd med å innføre og gjennomføre "Retningslinjer for 
planlegging og gjennomføring av poliklinikk". Foretaket har holdt informasjonsmøte 
med klinikkene, og vil gå i gang med en gradvis implementering. 

 

2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Mål 2017: 
 Sluttrapport av prosjekt «transport av psykisk ustabile personar». Det skal 

rapporteres på omfang av politioppdrag, brukertilfredshet, og på utvikling av 
omfanget av akuttinnleggelser. Rapportering og oppsummering skal bli gjort i 
samarbeid mellom helseforetakene og aktuelle politidistrikt, jf. revidert 
oppdragsdokument for 2014 og Helse- og omsorgsdepartementet sitt brev av 1. 
desember 2014 etter Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014). 
 
Legg rapporten ved som vedlegg til årlig melding. 
 
Helse Stavanger: 
Sluttrapporten følger vedlagt, jf vedlegg 1. 
 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn innen somatikk på foretaksnivå. Distriktspsykiatriske senter og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivinger, 
legemiddel og pensjon skal synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak 
og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). (Se òg styringsdokumentets vedlegg 3, tabell 1) (Mål: Prosentvis 
større reduksjon i ventetid.) Prosentvis større økning i kostnader, årsverk og 
aktivitet). 

 
       Helse Stavanger: 

o Fra 2016 til hittil i 2017 har veksten vært høyere i psykiatri inkludert rus (0,5 %) 
mot -1,6 % for somatikk. Veksten i barne- og ungdomspsykiatrien -BUP (4,7 %) 
og TSB - rus (7,6 %) er høyere enn for voksenpsykiatrien - VOP som har hatt en 
negativ vekst (-1,6 %) fra 2016 til 2017. Veksten fra hittil per oktober 2016 til 
hittil per oktober 2017 er 0,4 % for somatikk og 2,9 % for psykiatri inkludert rus.  
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o Brutto har månedsverk økt med 1,7 % for somatikken og 0,6 % for psykiatri 

inkludert rus. Innad i psykiatrien er det BUP som har hatt høyest vekst i brutto 
månedsverk (5,6 %) og TSB har hatt lavest vekst (-3,8 %) fra 2016 til 2017. 

  
o Veksten i polikliniske konsultasjoner har vært på 5,8 % for somatikk og 3,1 % for 

psykiatri inkludert rus. Innad i psykiatrien er det BUP som har hatt høyest vekst 
med 11,8 %. 

 
o Gjennomsnittlig ventetid målt i ventende ved periodeslutt har gått ned med 17,9 

% i somatikken fra 2016 til 2017, mens tilsvarende tall for psykiatri er en økning 
på 35,8 %. Tallene for rus tilsier en nedgang i gjennomsnittlig ventetid med 7,6 % 
fra hittil i fjor til hittil i år. 

 
Dette vil si at målet om at om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk på foretaksnivå samt at 
veksten har vært større i barne- og ungdomspsykiatrien enn for voksenpsykiatrien, 
er oppfylt. Styringsmålet er ikke nådd for målet om at brutto månedsverk skal være 
større for psykisk helsevern enn for somatikk totalt sett, men er oppfylt når det 
gjelder for BUP isolert sett, som har den høyeste veksten. Det samme mønsteret viser 
seg når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Når det gjelder gjennomsnittlig 
ventetid er heller ikke målet oppfylt når det gjelder forholdet mellom somatikk og 
psykisk helsevern totalt sett. For sistnevnte viser det til årsakene til dette som det er 
redegjort for under styringsmålet om ventetider. 

 
 I samarbeid med kommunene skal tallet på tvangsinnleggelser innen psykisk 

helsevern for voksne per 1000 innbyggere reduseres i forhold til 2016. 
 

Helse Stavanger: 
Tallene fra styringsportalen i Helse Vest viser en nedgang i andel og antall 
tvangsinnlagte. I styringsportalen var i 2016 andel tvangsinnleggelser per 1000  
innbygger 0,23, mens tallet til og med oktober 2017 er 0,19. Antall tvangsinnlagte 
per opptaksområde var i 2016 på 776, mens det til og med oktober 2017 var 555, 
hvilket tilsier en prognose på 666 for året. 

 
Av tiltakene som antas å bidra til en slik endring er samhandling mellom DPS ved 
tjenestetilbud som AAT (Assertive Community Treatment), ettervern og FACT team( 
Flexible Assertive Community Treatment) og primærhelsetjenesten, økt kompetanse 
på lovverket blant spesialistene i mottaksposten. Forøvrig kan det se ut som 
endringene i Psykisk helsevernloven til nå har en effekt idet det er en reduksjon i 
antall og andel tvangsinnleggelser i september og oktober, selv om perioden er kort 
til å anta noe om den videre utviklingen. 

 
 Redusere tallet på pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern som har minst ett 

tvangsmiddelvedtak, per 1000 innbygger. Tall skal registreres som grunnlag for å 
måle endring.  
 
Helse Stavanger  
I dag er det ikke en fullstendig rapport som viser tvang per 1000 innbygger jf. 
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definisjonen i styringsmålet. Det har ikke vært mulig å finne oppdaterte tall på 
Helsedirektoratets tall på området utover 2015. 

 
       Internt har imidlertid Helse Stavanger en oversikt på området og utviklingen viser 
       at det siden 2013 vært en gradvis reduksjon antall tvangsvedtak og antall pasienter  
       i døgnbehandling i tallet på pasienter i døgnbehandling som har minst ett  
       tvangsmiddelvedtak.  Endringen skyldes systematisk arbeid på flere områder som: 

 
o Redusere beleggsprosent og unngå korridorpasienter i sykehussengeposter 
o Økt spesialistdekning 
o Jobbe med å sikre tilstrekkelig med kompetent faglært helsepersonell i alle 

sykehussengeposter 
o Regelmessig dialog med tvang og tvangsbruk mellom ledelse og 

vedtaksansvarlige spesialister 
o Undervisning om psykisk helsevernloven til alt helsepersonell 
o Etablering av forbedringsteam på tvang 

 
        Utfordringen i forhold til å redusere antall tvangsmiddelvedtak ytterligere er 
        knyttet til vedvarende mangel på kvalifisert helsepersonell i sykehussengeposter,  
        tilstrekkelig antall spesialister, fare for overbelegg i sykehussengeposter, samt ikke 
        tilfredsstillende skjermingsfasiliteter, og skjermede uteområder. 
 
 Sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling med tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Tall skal registreres som grunnlag for å måle endring.  
 
Helse Stavanger, TSB har to døgninstitusjoner: Gauselskogen og Veksthuset. Det er 
god oversikt på pasientaktiviteten i TSB i Helse Stavanger. Tiltak for å hindre frafall:  
 
o Ved tildeling av plass er institusjonene proaktive mht behandlingsforberedende 

tiltak. Det vil si at når pasienten henvises, arbeider en med god forberedelse 
(behandlingsstart) til innleggelse; tett oppfølging i nært samarbeid med henviser 
og kommune, via avrusning på Rogaland A-senter(RAS) og stabilisering på 
Frelsesarmeens behandlingsavdeling (FAB) før innleggelse. Det jobbes også 
oppimot pårørende. 

o I vurderingssamtale får pasienten utdelt skjema for plan ved avbrudd i 
behandling. Dette fungerer på to måter; pasienten må legge en konkret plan 
sammen med henviser om hva han/hun gjør ved avbrudd. I tillegg virker dette 
arbeidet med skjema preventivt. Pasienten blir mer bevisst på hva som skjer hvis 
han/hun faktisk avbryter behandlingen. 

o Under behandlingen gjør en bruk av gruppeterapi, der tema er med rus, og hva 
som kan være triggere for å skulle avbryte behandlingen. Det er egne «rusmøter» 
før helgen, og en bruker av drop-out team på rusmøter for å sikre at pasientene 
er informert om handlingsplanene. I tillegg har en inngående 
pasientundervisning.  

o Når pasient evt. ønsker å forlate behandlingen gjøres mange forsøk på å motivere 
til å fortsette både via ansatte, drop-out team, likeperson og henviser/kommune.  
En kan også involvere andre pasienter eller ansatt dette via samtaler, gruppe, 
permisjon noen dager, time i hånden, samarbeid mellom alle involverte 
instanser.  Hvis pasienten har inntatt rusmidler sørges det for 
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avrusning/stabilisering, og tar vedkommende inn til avdelingen igjen så snart 
rene prøver kan avlegges.  I enkelte saker har det blitt holdt kontakt med pasient 
som har skrevet seg ut, for å jobbe de inn i behandlingen igjen - og da uten at 
pasienten har måttet henvises på nytt.    
 

 

Andre oppgaver for helseforetakene i 2017: 
 Inngå samarbeidsavtaler som omfatter kommunale helsetjenester, kommunalt og 

statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge. Samarbeidsavtalene skal 
sikre god og lett tilgjengeleg helsehjelp for barn og unge på barnevernsinstitusjoner, 
poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte ved institusjonene. 
Helsedirektoratet og BUFdir skal utarbeide nasjonale føringer for innhold i avtalene. 
Foretkaene må vurdere om nåværande avtaler med BUF-etat kan utvides til også å 
omfatte kommunale tjenester.  
 
Helse Stavanger: 
BUF-etat Vest og Helse Stavanger har både overordnet avtale for samarbeid, og egne 
avtaler knyttet til institusjonene i opptaksområde. Avtalene inneholder avtaler på 
lett tilgjengelighet, og hvem som er kontaktpersoner i de forskjellige virksomhetene. 
I tillegg er det gitt informasjon om hvem som er barnevernsansvarlig i BUP, samt at 
barnevernsinistitusjonene har utpekt sine ledere til å være helseansvarlig. Det er 
planlagt videre samarbeid som i større grad knytter kommunalt barnevern opp til 
samarbeidsavtalene, for å sikre tidlig hjelp. Konkret ønsker en å komme tidligere til 
barn og unge som starter tidlig med alvorlig rusatferd, for å hindre alvorlig 
ruslidelser.  

 
 Etablere en barnevernsansvarlig i BUP i samsvar med tilrådingene fra 

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet. 
Direktorata har fått i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse  av og rutiner for 
en slik funksjon i løpet av første halvår 2017. 

 
        Helse Stavanger: 
        Det er etablert en barnevernsansvarlig i BUP, jf. svar på punkt ovenfor. 
 
 Registrere utskrivingsklare pasienter innan psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling, samt utarbeide samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivinger av disse pasientene, jf. plan om innføring av betalingsplikt for 
kommunene tidligst fra 2018. 
 
Helse Stavanger: 
Seksjon for samhandling har gjennom året hatt tilbud om opplæring til alle 
avdelinger innen psykisk helsevern og rus. P.t. har ca 70 % av sengepostene tatt imot 
tilbudet. Det skal i tillegg arrangeres felles fagdag med kommunene primo desember 
med PLO meldinger (Pleie-og omsorgsmeldinger)  som tema. Vi ser økning i bruk av 
meldinger og sengepostene er bedre forberedt i forhold til de prosessuelle kravene i 
bruk av meldingene 
 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet
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 Bidra i arbeidet med gjennomføring av regionalt prosjekt for å sikre gode overganger 
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Rettidig epikrise, som 
inneholder all nødvendig informasjon, er en viktig del av dette arbeidet. 
  
Helse Stavanger: 
Helseforetaket deltar i det regionale prosjektet «Vel heim». Samhandlings- 
koordinator bidrar med omtrent 20 % av sin stilling inn i forprosjektet. Det er ellers 
et pågående arbeid med undervisning /opplæring i bruk av og innhold i pleie- og 
omsorgsmeldingene.  I tillegg jobbes det lokalt med å endre strukturen på 
journalnotat for å kvalitetssikre innholdet, øke lesbarheten og bedre 
kommunikasjonen mellom behandlerne internt.  Samme struktur vurderes benyttet 
inn i epikrisen, noe som i første omgang skal prøves ut på en sengepost. I tillegg til å 
øke kvaliteten på epikrisen har prosjektet som mål å bidra til å redusere 
epikrisetiden.  
 

 Sikre at kvinner i LAR3 får informasjon om LAR-behandling og graviditet, og tilbud 
om nedtrapping av LAR-medikament, samt tilgang til gratis langtidsvirkende 
prevensjonsmiddel i regi av LAR. 
 
Helse Stavanger: 
Det er etablert et gratis tilbud for kvinner i LAR hver fredag om gynekologisk 
undersøkelse på gynekologisk poliklinikk, herunder testing for seksuelt overførbare 
sykdommer, celleforandringer, samt innsetting av langtidsvirkende prevensjon.  
 

 Levere komplette og kvalitetssikrede data om tvangsinnleggelser, tvangsbehandling 
og bruk av tvangsmiddel for 2016 til NPR på det ordinære rapporteringstidspunktet. 
Se òg tidlegere krav om dette.  
 
Helse Stavanger: 

       Det har vært arbeidet med dette i klinikken siden 2012 ved at en har deltatt inn i 
       den regionale gruppen som het «Komplette og gode pas. data», der hovedfokus har 
       vært tvangstall. 

 
o Det tas ut ukentlige Dipsrapporter på laveste enhetsnivå som kvalitessikres og 

hvor det rettes opp eventuelle feil kontinuerlig  
o Opplæring til alle faggruppene som registrerer i Dips   
o NPR-tall gåes gjennom hver tertial og eventuelle feil rettes opp 
o Regionalt datavarehus – styringsprotalen – her er det laget tall på 

tvangsinnleggelser pr enhet , tvangsinnleggelser pr 1000 innbyggere , 
tvangsinnleggelser pr opptaksområde, andel tvangsinnleggelser. Det jobbes med 
og få inn kapittel 4 (tvangsbehandling) 

   
Nimes rapporter tas ut av DIPS konsulent og sendes til ledere og merkantile for 
korrigering i Dips. 
 

 Gjennomføre ledelseesfornkret dialogmøte med pasienter/brukerorganisasjoner om 

                                                 

3
 Legemiddelassisert rehabilitering 
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erfaringer med tvang i alle psykisk helsevernenheter der tvang blir brukt, som et 
ledd i målet om å redusere bruken av tvang. Dette skal skje i samarbeid med 
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.  

 
       Helse Stavanger: 

Poliklinikk for barn og ungdom  har både hatt dialog med Forandringsfabrikken om 
innleggelser i  sengepost, og bruk av for- og etter samtale med bruk av tvang. I tillegg 
er det lagt  mal i DIPS, slik at miljøterapeutene i større grad kan strukturere sine 
observasjoner før,  under og etter bruk av tvang.  
 

       Klinikk psykisk helse voksne og klinikk psykisk helse barn, unge og rusavhengige  
har etablert et felles brukerreferansegruppe som møtes 7-8  ganger pr år. Denne 
gruppen er ledelsesforankret i de to klinikkene. Her tas også opp dialog om bruk av 
tvang i psykisk helsevern. I tillegg bruker man personer med erfaringskompetanse 
når det gjelder bruk av tvang i undervisning av nyansatte og medisinerstudenter fra 
Universitetet i Bergen og Semmelweis Universitetet i Ungarn som har medisiner- 
studenter utplassert i klinisk tjeneste her ved Helse Stavanger HF. 
 
Klinikkene for psykisk helsevern i Helse Stavanger har utnevnt en koordinator som  
har etablert samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.  Det er 
drøftet om å gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøte med pasienter/  
brukerorganisasjoner med brukerreferansegruppen, og det vil i desember 2017 bli 
lagt frem en sak for ledergruppene i de to klinikkene hvordan man kan gjennomføre  
dette videre sammen med mange av de andre tiltakene klinikkene har for å redusere 

       bruken av tvang. 
 

 Redusere bruk av tvang blant annet gjennom å identifisere avdelingene med mest 
tvangsmiddelbruk, og sette inn tiltak for å redusere bruken av tvang på de aktuelle 
avdelingene.   
 
Helse Stavanger: 
Klinikk psykisk helsevern etablerte allerede i 2015 et enkelt avidentifisert register 
som gir en oversikt over det totale antallet vedtak om tvangsmidler per måned ned 
på den enkelte sykehussengeposten. Oversikten har vært brukt internt i møter 
mellom ledere og de vedtaksansvarlige for å øke læring på tvert. Videre er det i løpet 
av 2017 etablert et forbedringsteam på tvang som jobber med å implementere en 
rekke tiltak i første omgang på to akutt poster som vi forventer vil redusere 
tvangsmiddelbruken ytterligere. Prosjektet vil etterhvert utvides til å inkludere de 
resterende sengepostene i løpet av 2018.   

 
   Forebygge eventuelle uønskede tilpassinger som følge av omleggingen av    

  finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017.     
  Omleggingen må benyttes for å understøtte ønsket faglig innretning av disse 
   tjenestene. 

 
  Helse Stavanger: 

VPO (Psykisk helsevern for voksne): Det er gjennomført opplæring av alle    
medarbeidere med ansvar for koding i forhold til omleggingen av 
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finansieringsordningen. Overordnet følges det med på utviklingen med tanke på 
identifisere eventuell uønsket tilpasning. Så langt er ikke dette identifisert.   
 
PBU (Poliklinikk barn og unge) har hatt en økning i poliklinisk aktivitet på ca. 4 %, 
og samtidig som dette ikke gjenspeiler inntektene. Det har også vært vanskeligere å 
registrere aktivitet i serier, noe som var lettere ved tidligere finansiering. Dette har 
medført noe reduksjon i inntekter. En har forsøkt å ikke endre praksis, selv om ISF 
ikke har understøttet aktivitet i serie på samme dag.  

 
   Sikre at pakkeforløpene innen psykisk helsevern og TSB blir løpende implementert.  

 
  Helse Stavanger: 

I klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) har psykologfaglig rådgiver fått det 
overordnede ansvaret for implementeringen av pakkeforløpene. Rådgiver er 
representert i regional gruppe og samarbeider/samkjører med de andre 
representanter i gruppen. I tillegg er det samarbeid lokalt mellom KPHV og 
representant fra Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rus. Det er tatt initiativ 
til implementeringsgruppe i KPHV. Alle avdelingssjefene er kontaktet, og er enten 
med selv i gruppa eller har funnet en nøkkelperson som representerer deres 
avdeling.  
 
Det planlegges å kjøre en pilot i løpet av våren i en av avdelingene, med selvvalgte 
målinger (siden måleparametrene ikke er klare). Piloten er under utarbeiding og 
baserer seg på behandlingslinjene som allerede er utarbeidet i klinikken.  De to 
klinikkene for psykisk helsevern samarbeider om prosjektet og undervisning som 
er planlagt for medarbeiderne.  

 
Det er satt ned ressurspersoner for alle pakkeforløpene som er forventet å komme i  
2018. Ellers ser pakkeforløpene innen PBU (poliklinikk barn og unge) relativt like 
ut som dagens praksis, med god planlegging av både utredning og behandling. Det  
kan bli noe utfordrende for pakkeforløpene innen TSB, da det ligger mer medisinsk  
utredning enn tidligere, og dette vil øke behov for leger inn i tjenesten. Dette blir  
vurdert som bra, og vil sikre at pasientenes somatiske helse i større grad blir 
vurdert. Pakkeforløp for psykose ligner stort sett på nåværende pasientforløp i  
klinikken.  

 
 Registrere alle nye pasienter innenfor TSB i kvalitetsregister for rus.  

 
Helse Stavanger: 

       I avdeling for rus og avhengighetsbehandling er det satt ned en arbeidsgruppe 
       som skal følge opp og sikre implementering av Kvalitetsregisteret.  Det  lages  
       oppsummeringer ved enhetene. Det varierer mellom enhetene hvor mange nye  
       pasienter som registreres og hvor mange målepunkter som følges opp ettersom det  
       avhenger av behandlingsforløpet og gjennomføringsevne. Det er Veksthuset som 
       har greid å sikre at alle pasienter er kartlagt både ved inntak og gjennom flere av  
       målepunktene. Til sammen var 172 pasienter registrert pr august 2017. Det tallet er  
       økt de siste måneder.  
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Til Helse Bergen 
 Etablere Stifinner'n4 ved Bjørgvin fengsel i samarbeid med 

Kriminalomsorgsdirektoratet.  
 

2.3 Bedre kvalitet og pasienttrygghet 

Mål 2017: 

 Prosentdelen sykehusinfeksjoner skal være lavere enn i 2016.  
 
Helse Stavanger: 
Andel av pasienter med sykehusinfeksjoner var i 2016 er 4,7 %. Andelen pasienter 
med sykehusinfeksjoner har i 2017 variert mellom 4,9 % til 3,4 %. Siste måling 8. 
november 2017 viser en prevalens på 3,6 %. Gjennomsnittet i prevalens 2017 er 4,3 
%. Det er iverksatt tiltak for å forbedre registreringspraksis. Det arbeides for å 
redusere variasjonen og begrense infeksjonsforekomsten gjennom økt 
oppmerksomhet på de enkelte infeksjonstypene for å avdekke områder hvor det er 
forbedringspotensialer. Erfaringer i bruk av smittevernvisitt er videreført i flere 
sengeposter. Det har også iverksatt tiltak for å forbedre rengjøring og desinfeksjon 
av pasientnært utstyr i sengepostene.   
 

 Minst 50 prosent av pasientene med hjerneinfarkt skal få trombolysebehandling 
innen 40 minutt etter innleggelse. 
 
Helse Stavanger: 
Nevrosenteret i Helse Stavanger har jobbet systematisk med dette, og mediantid  
( tid til 50 % får behandling) er nå på mindre enn 20 minutt, slik at dette målet er 
nådd med svært god margin. 
 

 Det skal ikke være noen korridorpasienter. 
 
Helse Stavanger: 
I Helse Stavanger synes nivået på korridorpasienter å være jevnt høyere i 2017 enn i 
2016 selv om situasjonen er bedre nå enn i begynnelsen av året.  I perioden 2014– 
2016 har hovedtrenden vært at antall korridorpasienter er redusert med 57, 5 % 
(5231 pasienter.) Det jobbes kontinuerlig med å motvirke korridorpasienter som for 
en stor del skyldes en stadig større pasientpågang, en del utskrivningsklare pasienter 
og økende behov for isolering av pasienter.  

 
Tiltakene for å redusere antall korridorpasienter berører både bedre samhandling 
klinikkene imellom, omlegging innad på den enkelte klinikk ved overgang til fra døgn 
til dag, samt effektive utskrivelser. Noen av viktigste tiltakene på klinikkene er: 

 

                                                 

4
 Stifinner’n er eit tilbod til innsette i fengsel med rusproblem som ønskjer å bruke soningstida på å starte ein 

endringsprosess 



 16 

o Omlegging av pasientforløp («Døgn til dag») slik at pasienter vurderes og 
avklares i mottak og ved behov får poliklinisk oppfølgingstime hos grenspesialist 
innen kort tid. 

o Daglig kapasitetsmøter på for optimal pasientflyt og ressursfordeling. 
o Tavlemøter på sengepostene for å planlegge innleggelser og utskrivelser så 

effektivt som mulig 
o Prosjekt «ut før 13» er igangsatt for å sikre at reiseklare pasienter drar tidlig på 

dagen. Dette gir bedre flyt fra akuttmottak til sengeposter. Prosjektet ble 
presentert i samhandlingsutvalget før sommeren og kommunene meldte sin 
interesse for å være med i prosjektet. Første samarbeidsmøte ble holdt i oktober 
2017. 

o Oppstart av ny medisinsk dagpost 20. november på Mottaksklinikken for å 
effektivisere dagbehandling og samtidig frigjøre arealer til poliklinisk behandling. 
Døgn til dag behandling skal og kontinueres her. 

o Oppstart av kardiologisk dagpost medio januar 2018 gir økt mulighet for 
oppfølging som dagbehandling/poliklinikk 

o Bruk av Pasienthotellet for aktuelle pasienter  
o Fra døgn til dag prosjekt i avdeling for blod og kreftsykdommer) 
o Det arbeides med å etablere en dagpost for onkologi som vil avhjelpe 

overbelegget 
 
 Prosentdelen dialysepasienter som får hjemmedialyse, skal være på minst 30.  

 
Helse Stavanger: 
Dette kravet vil i praksis vil det si at pasientene skal etableres i bukhuledialyse, også 
kalt peritonealdialyse (PD). Den all overveiende del av pasientene blir behandlet 
med bloddialyse, også kalt hemodialyse (HD), men pasienter som etableres i 
peritonealdialyse har vært svakt økende de siste to årene. Helse Stavanger har økt 
fokus på utvelgelse av pasienter for etablering i PD. Det arrangeres jevnlig 
«nyreskole» for pasienter med pårørende hvor bl.a dette temaet berøres. I tillegg er 
det ca 4 ganger per år gjennomgang av alle vår pasienter som følges poliklinisk med 
alvorlig nyresvikt for kartlegging av iverksatt behandling og hvor valg av videre 
behandling er et fokus. Det legges også stor vekt på pasientens ønske når 
nyreerstattende behandling skal velges. Det er flere som ikke ønsker 
hjemmebehandling med PD til fordel for HD.  
 
Den største utfordringen til seksjonen for å øke andelen som kan behandles med PD 
er todelt. Det er en svært vanskelig arealsituasjon for virksomheten som gjør at 
kontroll og oppfølging av PD pasienter vanskeliggjøres. For å lykkes med PD-
behandling er det behov for kontinuitet, oppfølging og opplæring av aktuelle 
pasientgruppe. Dedikerte sykepleiere er en forutsetning for å gi god behandling til 
denne pasientgruppen.  
 
Data fra Norsk Nyreregister 2016 viser fortsatt varierende incidens for valg av 
nyreerstattende behandling. I 2016 startet imidlertid ca 30 % av pasienter i 
dialysebehandling i PD, men prevalensen av pasienter behandlet med PD er 
imidlertid lavere og utgjør ca 18 % av pasienter som behandles med dialyse ved 
utgangen av 2016. Helse Stavanger ligger fortsatt noe under landsgjennomsnittet på 
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18 % men har som nevnt ovenfor stort fokus på den aktuelle problemstilling.  
 

 Det samlede forbruket av bredspektret antibiotika ved norske sykehus skal være 
redusert med 30 prosent i 2020 sammenlignet med 2012. (Målt som disse fem 
bredspektrede midlene: Karbapenem, 2. og 3. generasjons cefalosporin, penicillin 
med enzymhemmar og kinolon).  

 
Helse Stavanger: 
Foretaket har en egen strategi mot antimikrobiell resistens og en tilhørende 
handlingsplan. I løpet av høsten 2016 ble et eget prosjekt etablert for å svare ut 
anbefalingene i den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Foretaket 
har etablert et antibiotikastyringsprogram i tråd med anbefalingene. Pr. 2. tertial 
2017 ligger foretakets forbruk av bredspektrede antibiotika 25 % lavere enn i 2012.  
 

 Bidra til å etablere en felles rapporteringsløsning for bruk av bredspektret 
antibiotika i Styringsportalen til Helse Vest. Rapporteringsløsningen skal svare ut 
rapporteringsbehovene til Sjukehusapoteka Vest Vest, HFa, RHF-et og Helse- og 
omsorgsdepartementet.  

 
Helse Stavanger: 
Fagavdelingen/Seksjon smittevern har deltatt i et felles regionalt arbeid for å 
definere behovene for bedre rapportering av antibiotikaforbruk. Dette arbeidet skal 
bidra til å etablere månedlig rapportering av forbruk basert på innkjøpstall i 
Styringsportalen samt legge til rette for rapportering av direkte forskrivningsdata fra 
MEONA. Rapporteringsbehovene fra MEONA er beskrevet for rapporteringsgruppen 
i MEONA/KULE-prosjektet og det er planlagt videre arbeid også som ledd i en 
nasjonal prosjektkandidat.    

 

Andre oppgaver i 2017: 
 Delta i den nasjonale studien om bruk av autolog stamcelletransplantasjon ved MS5. 

Alle pasienter som fyller inklusjonskriteria skal – dersom samtykke er gitt – bli 
inkludert i studien som en del av sitt ordinære behandlingstilbud. 

 
Helse Stavanger: 

       Helse Stavanger er godt kjent med inklusjons- og eksklusjonskriterier for studien 
       (RAMM-MS), men den er først operativ fra 1. januar 2018 og vil da bli en del av 
       vurderingsgrunnlaget for terapivalg ved MS. 

 
 Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 

barnehabilitering. Helseforetakene må se til det regionale prosjektet om «ambulante 
tjenester og tidlig støttet utskriving» innen rehabilitering. 
 
Helse Stavanger: 
Det gis ambulante tjenester dersom det ikke er mest hensiktsmessig at de gis i 

       institusjon. 

                                                 

5
 Multippel sklerose 
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 Delta i utviklingen av flere samvalgsverktøy for at pasienter skal kunne delta aktivt i 

egen behandling, og for å sikre at kvalitetssikede verktøy som blir publiserte på 
helsenorge.no blir tatt i bruk i alle helseforetak. 
 
Helse Stavanger: 
Brukerverktøy har blant annet vært tatt i bruk på Poliklinikk Sykelig Overvekt hvor 
det blir informert både muntlig og skriftlig om samvalgsverktøy/Mine 
behandlingsvalg på Pasientskolen, det vil si at alle som er henvist til bariatrisk 
kirurgi, mottar informasjon.  
 
Psykisk helsevern har vært opptatt av brukerverktøy gjennom veiviserprosjektet. 
Det er laget to hefter for å bedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler. I 
tillegg er BUP Hinna utpekt som Motor-BUP – et prosjekt en har med Forandrings- 
fabrikken, for å være en spydspiss i en brukervennlig BUP. Sengepostene i BUP har 
arbeidet med for- og etter samtale ved innleggelse, og der disse verktøyene brukes 
for å redusere tvang.   
 

 Delta aktivt i arbeidet med gjennomføring av faglige revisjoner i Helse Vest. Arbeidet 
blir koordinert av Helse Stavanger. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar aktivt i regionale fagrevisjoner. Revisjonene avdekker 
forbedringsområder og det utarbeides handlingsplaner i forhold til disse. I 
revisjonen utført i 2017 med tema «Barn som pårørende», blir revisjonsfunn fulgt 
opp av koordinator for barn som pårørende arbeidet og bidrar dermed til læring og 
forbedring utover revidert enhet i foretaket. 
 

 Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i opptaksområdet til 
helseforetakene deltar. 
 

       Helse Stavanger: 
       Helseforetaket deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp både innen somatikk 
       og psykisk helsevern, sammen med kommuner i opptaksområdet. Arbeidsgruppene 

er bredt sammensatt, på tvers av profesjoner. Begge nettverkene jobber med å sikre 
gode overganger mellom nivåene. Innen somatikk er det utarbeidet og tatt i bruk en 
sjekkliste /utreisekonvolutt på sengepostene for å sikre at pasientene får med seg 
nødvendige dokumenter og informasjon ved utreise. Innen psykisk helsevern og rus 
jobbes det med likemannsarbeid/recovery. Begge prosjektene er i prosess og 
avsluttes medio 2018 for overføring i drift. 

 
 Bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å kunne tilby alle barn som blir 

avhørte ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse utover de kliniske 
rettsmedisinske undersøkelsene som politiet rekvirerer. Helseforetakene har 
ansvaret for å sørge for dette. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal 
gjøres på barnehuset. Helseforetakene skal innen 20. april levere en plan for 
oppbygging av kompetanse og kapasitet. Planen skal beskrive hvordan kapasiteten 
kan styrkes gjennom å bruke sosialpediatere og annet helsepersonell, medregnet 
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sykepleiere. Se også brev fra Helse Vest RHF datert 20.01.17. 
 
Helse Stavanger: 
Det er etablert et tett, strukturert og forutsigbart samarbeid med Barnehuset i 
Stavanger/Politiet om undersøkelse av barn som er utsatt for seksuelle overgrep og 
vold. Plan for arbeidet ble oversendt Helse Vest innen fristen. Denne følges opp som 
forutsatt. 
 

 Bruke verktøyet e-Snurra som enhetlig metode for registrering ved 
fosterdiagnostikk, i tråd med Helsedirektoratet sine avgjørelser. 
 
Helse Stavanger: 
Dette følges opp i tråd med de gitte føringer. 
 

 Fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i den aktive fasen av 
fødselen, og til fødselen er over. Avvik skal bli dokumentert i avvikssystemet, og 
resultatene skal bli brukt til kvalitetsforbedring. 

 
 Helse Stavanger: 
 Kvinneklinikken har utfordringer med at en definert jordmor er til stede hos den 

        fødende «så tidlig som mulig» i den aktive fasen. Jordmor er likevel til stede så mye  
        som mulig i den aktive fasen, og til fødselen er over. Det er en utfordring at det ikke  
        er klarlagt hvilke eksakt definisjon som definerer «aktiv fødsel». Det kan være ulike  
        syn på dette, og dermed ulik praksis.  

 
 Sette i verk tiltak for økt bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, 

statistikk og risikoanalyser. Ta i bruk samme klassifikasjonssystem som 
meldeordningen til Helsedirektoretat, for å kunne utnytte meldingene betre. 
 

       Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har fra 2011 gjennomført omfattende hendelsesanalyser på alvorlig 
uønskede hendelser på pasient- og HMS området. Analysene oppleves som nyttige 
for å finne forbedringsområder på systemnivå. Stadig flere analyser blir utført etter 
alvorlige hendelser. På grunn av økt etterspørsel er det igangsatt et arbeid for å sikre 
kompetanse på metoden i klinikkene, slik at flere hendelsesanalyser kan utføres. I 
tillegg vil det være mulig å hjelpe hverandre med analyser på tvers av klinikker i 
samarbeid med sentrale staber. Det foregår et regionalt arbeid for å ta i bruk 
Helsedirektoratet sitt klassifikasjonssystem for pasientrelaterte hendelser, NOKUP. 
Den nye klassifiseringen vil bli tatt inn i Synergi regionalt i januar 2018. Rapport-  
mulighetene vil bli bedre, og tilgjengelige data vil lettere kunne bli brukt som 
grunnlag i forbedringsarbeid. 

 
 Spre alle innsatsområder i det nasjonale og det regionale 

pasientsikkerhetsprogrammet til alle relevante enheter/avdelinger.   
 

Helse Stavanger: 
De ulike tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er i høy 
grad implementert ved alle relevante enheter i foretaket. Imidlertid gjenstår fortsatt 
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arbeid for å sikre at målinger blir systematisk gjennomført og resultatene brukt i 
forbedringsarbeidet i enhetene. Ansvar for oppfølging ligger nå i linjen. Flere 
områder vil bli fulgt i tavlemøter og data derfra vil kunne brukes i videre 
forbedringsarbeid på systemnivå. 

 

Status for implementering: 
 Trygg kirurgi  

Data tilsier at sjekklisten blir brukt i stor grad, resultater, til tross for dette har 
det vært alvorlig uønskede hendelser som kunne vært unngått ved korrekt bruk 
av sjekklisten. Det tas jevnlig ut rapporter om bruken av Trygg kirurgi fra OR- 
Plan. (IKT-system for operasjonsavdeling) Bruken har i løpet av året ligget i 
overkant av 80 %, i november på 82 %. 

 
 Forebygging av fall/Forebygging av trykksår 

Helse Stavanger har kun tall på screening av fallrisiko og fare for trykksår på 
foretaksnivå og her er resultatene fallende. Dette kan forklares med flere poster 
har tatt bruk i tavlemøter i Dips Arena og her er det ikke rapporterings- 
muligheter ennå. Derfor vil resultatene fra screening i styringsportalen ikke bli 
korrekt. Statistikk fra Synergi viser at antall fall ikke er redusert. Det er kun 
enkelte poster som har oversikt over trykksår og fall med skade, og om tiltak for 
risikopasienter er iverksatt. 

 
 Forebygging av underernæring 

Helse Stavanger har kun tall på screening av ernæringsrisiko og foretaksnivå. Ca 
50 % av pasientene blir vurdert for ernæringsrisiko. Helse Stavanger Har vært 
nasjonal pilot for dette innsatsområdet og deltar aktivt i læringsnettverket 

 
 Forebygging av urinveisinfeksjoner 

Innsatsområdet er implementert i alle aktuelle avdelinger. Andel urinveis- 
infeksjoner, målt ved prevalens, er redusert de siste årene. 
 

 Forebygging av infeksjoner knyttet til SVK (sentralt venekateter) 
Tiltakene er implementert.  Målinger i 2015-2016 viser at indikasjon for SVK i 
stor grad var til stede (ca. 90 %). 
 

 Samstemming av legemiddellister 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til implementering av tiltakspakken for 
samstemming av legemiddellister. Det jobbes regionalt med tekniske løsninger, 
blant annet i Meona.  
 

 Forebygging av selvmord 
Tiltakene i tiltakspakken er implementert. Det pågår en regional faglig diskusjon 
om hvordan vurdering av selvmordsrisikovurdering skal gjennomføres 
(verktøy, dokumentasjon m.m). 
 

 Forebygging av overdosedødsfall 
Alle tiltak er implementert i pilot avdelingen. Det foreligger ikke målinger fra 
andre aktuelle enheter. 
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 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
Helse Stavanger innførte MIT målinger og MIT team (Mobilt innsatsteam)før 
dette ble nasjonalt innsatsområde. Foretaket har endret fra MIT målinger til 
NEWS og det pågår ny opplæring. 

 
 Trygge fødsler 
   Helse Stavanger følger egne resultater i Natus. ( IKT-system for Fødeavdeling). 

De fleste tiltakene er implementert. 
 

 Trygg gastrokirurgi 
Tiltakene er implementert og det jobbes regionalt med kvalitetsindikatorer for 
synliggjøring i styringsportalen. 
 

 Trygg ortopedi 
Trygg ortopedi konkluderte med 7 tiltak for å bedre kvaliteten, de fleste av disse 
tiltakene er implementert som prosedyrer i EQS. 

 
 Gjennomføre mini audits av bruken av sjekklista for trygg kirurgi i 

operasjonsenheter der sjekklisten skal brukes. 
 
  Helse Stavanger: 

Mini audits ble gjennomført våren 2017 og avdekket forbedringspunkter som vil bli 
fulgt opp. 

 
 Kontinuerlig registrere data for alle aktuelle pasienter til bruk i alle  

Relevante kvalitetsregistre. Resultatene skal bli brukt til regelmessig evaluering av 
klinisk praksis og systematisk forbedrings- og tryggingsarbeid. 

 
  Helse Stavanger: 
  Helse Stavanger følger opp registrering i alle registre. Noen eksempler under:  
 

Klinikk for hode-hals og rehabilitering har rapportering inn i flere kvalitetsregistre 
der det i all hovedsak brukes studiesykepleiere til å følge opp både de som er 
hjemlet i lov og de som er samtykkebasert. Mål for dekningsgrad er nådd. Det 
største er hjerneslagregisteret, der data regelmessig blir monitorert og brukt som 
utgangspunkt for kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi har flere pågående 
prosjekter som konkret jobber med deler av forløpene for både kvalitetsheving og 
forskning. Av andre større registre er det verdt å nevne MS-registeret der det deltas 
på fellesmøter og en har dialog med registermiljøet med hensyn til sammenligning 
av resultater og behov for justering av klinisk praksis. Dette ses også opp mot f.eks. 
etterlevelse av LIS-anbud.  

 
ABK (Avdeling for blod og kreftsykdommer) registrerer data i kreftregisteret. For 
enkelte kreftformer, som eksempelvis brystkreft, er det innført mer detaljert 
registrering og det er organisert internt i avdelingen registrering av dette. Det er 
ingen registreringer fra ABK enn det som skjer via kreftregisteret. Data fra 
kreftregisteret publiseres av kreftregisteret og det gjøres ikke systematisk 
forskning på disse dataene fra ABK per i dag. Dersom det fremkommer større avvik 
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fra landet for øvrig vil det etter hvert kunne bli synlig via disse registrene. 
 

 Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser på behandlingseiningsnivå 
(post/poliklinikk), offentliggjøre resultatene på helseforetakene sine nettsider og 
følge de aktivt opp i tjenesten.  
 
 

 Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har etablert et system for lokale erfaringsundersøkelser hvor 
resultatene blir publisert på foretakets nettsider. I 2017 ble det blant annet utført 
undersøkelser på øyeavdelingen og gastrokirurgiske sengeposter, og resultater fra 
undersøkelsen følges opp i linjen. Det vises for eksempel til Avdeling for blod og 
kreftsykdommer (ABK) hvor det er etablert faste pasienterfaringsundersøkelser 
hvert andre år som følges opp med tiltaksplan.  
 

 Holde seg oppdatert om, og sette i verk, beslutninger som er tatt i «System for 
innføring av nye metoder». 

 
  Helse Stavanger: 

Foretaket har egne oppdaterte retningslinjer for bruk av legemiddel under 
metodevurdering. Disse bygger på de regionale retningslinjene. I tillegg  
sender rådgiver hos Fagdirektør ut meldinger fra nyemetoder.no til relevante  
klinikker. 
 

 Følge opp tiltak i Regional plan for habilitering og rehabilitering. Det vil bli  
Sendt eget brev til helseforetakene om tiltak som skal prioriteres og rapporteres på 
i 2017. (Eget brev er ikke sendt.) 
 
Kapasitet innenfor spesialisert rehabilitering, jf. Samdata 2016 Analysenotat    

         Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger tilbyr rehabilitering til alle pasienter med hjerneslag som en  
del av akuttforløpet og har organisert den akutte slagposten med stor grad av  
tverrfaglig arbeidsmåte og jevnlige samarbeidsmøter med rehabiliterings- 
avdelingen for å legge en kontinuerlig behandlingskjede så tidlig som mulig. Med 
mer effektiv akuttbehandling blir og følgetilstandene etter hjerneslaget mindre,  
noe som medfører mindre behov for den komplekse rehabiliteringa for denne  
gruppen, men de som trenger det kommer raskt inn i et formalisert løp. Liggetiden  
er gjennomsnittlig over 20 dager for kompleks rehabilitering, noe som viser 
kompleksiteten i behandlingen for disse pasientene. Helse Stavanger har et  
utviklingspotensial for å arbeide fram ambulante tilbud, og det startes nå et 
prosjekt der oppretting av et ambulant team/mer ambulante tjenester er et av 
målene, og flere polikliniske tilbud utvikles. Tallene fra Samdata viser at Helse  
Stavanger er bevisst på bruk av private tilbud der det er indisert. 
 

  Kapasitet og kompetanse innenfor habilitering for barn og unge med hjerneskade, jf.  
brev datert 15.09.17. 
Helse Stavanger:  
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Habiliteringstjenesten for barn og unge følger føringene som angitt.  
 

Oppfølging av faglig revisjon av samarbeid mellom habilitering for voksne og  
Psykisk helsevern for voksne.  

  Helse Stavanger: 
Det er utarbeidet prosedyrer og retningslinjer mellom avdeling sikkerhet ved 
Mobilt innsatsteam (MIT) og HAVO (Habilitering voksne) for å sikre samhandling 
og rask helsehjelp fra rett instans. 

 
o MIT oppfordrer koordinator i kommunen om å opprette individuell plan (IP).  
o MIT følger opp egen målgruppe ved innleggelse på sengepost i sykehus med 

veiledning og deltakelse på behandlingsmøter. 
o Skriftlige rutiner for journalføring er utarbeidet som gjelder for innkomstjournal, 

journalnotater, behandlingsplan og epikrise. 
o Det er utarbeidet egen utredningspakke. 

 
 Bidra til etablering av en regional funksjon for barnekirurgi i Helse Bergen, 

inkludert vurdering av pasientgrupper og diagnoser som bør inngå i den regionale 
funksjonen for barnekirurgi.  

 
Helse Stavanger: 
Det har vært møte med Helse Vest for å diskutere dette og dette vil en fortsette med 
for å komme frem til gode løsninger. Fagdirektørene og fagfolk innen de ulike 
fagene fra Helse Stavanger bidrar her. 

 
 Delta i arbeidet med gjennomgang av kreftkirurgi i regionen. Gjennomgangen vil bli 

basert på Helsedirektoratet sin rapport Kreftkirurgi i Norge6. Helse Vest RHF vil 
komme tilbake til dette i eget brev. 

 
Helse Stavanger: 
Det vil være fagpersoner som vil bli knyttet opp til hvert enkelt fag i sammen med 
leder og fagdirektør. Internrevisjonen vil videre bli fulgt opp sammen med 
oppfølging av regionale planer samt dialog med Helse Vest. Det jobbes videre med 
om det trengs å forbedre arbeidsprosessene omkring de regionale planene.  

 
 Følge opp tiltakene i Regional plan for laboratorietjenester i Helse Vest 2015– 2025. 

Helseforetakene skal arbeide videre med regional standardisering, og bidra til 
arbeid med målbilde for IKT-landskapet innen laboratorieområdet i 2017.  

 
  Helse Stavanger: 

Det er etablert styringsgruppe og arbeidsgrupper innenfor de enkelte 
laboratoriespesialitetene. Det jobbes med konseptutredning for å se på felles 
løsninger innen IKT, men muligens også andre samarbeidsarenaer. Videre jobbes i 
faget patologi med regional prosjekt for digital patologi.  Alle patologiavdelinger i 
Helse Vest skal på sikt bruke samme LIS-system som gjør tett samhandling lettere. 

                                                 

6
 Rapport IS-2284. Rapport fra Helsedirektoratet i 2015. 
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 Bidra i arbeidet med teknisk kvalitetssikring av mammografiprogrammet. Se brev 

fra Helse Vest RHF datert 09.02.2017 om håndtering av dette ansvaret.   
 
Helse Stavanger: 
Det avventes en endelig innstilling fra en sentral arbeidsgruppe som skal komme 
med en oppdatert metodebok for teknisk kvalitetssikring av mammografi- 
programmet, inklusive anbefalinger for kontrollutstyr. I mellomtiden er det lånt 
utstyr fra Kreftregisteret og gjennomført kvalitetskontroller ved to screeninglaber i 
Haugesund og en klinisk lab i Stavanger. En klinisk lab og to screeninglaber i 
Stavanger er i ferd med å byttes ut med nye, og det er planlagt gjennomført 
kontroller der så snart de er installert. Bemanningen blant medisinske fysikere er 
styrket midlertidig og kompetanseoppbygging er startet. Utfordringene videre vil 
være om den midlertidige styrkingen av bemanning kan videreføres. 
 

 Rapportere forbruket av bredspektret antibiotika tertialvis, målt som disse fem 
bredspektrede midlene: Karbapenem, 2. og 3. generasjons cefalosporin, penicillin 
med enzymhemmar og kinolon. 
 

       Helse Stavanger: 
Helse Stavanger rapporterer forbruket i samsvar med de gitte retningslinjer. 

 
       Fra tilleggsdokument til styringsdokumentet 2017: 
 Sikre seg tilgjengelig strukturert legemiddelinformasjon for å understøtte bruk og 

forskriving av legemidler i sykehus i samsvar med nasjonale føringer og regionale 
beslutninger/legemiddelvalg. 
 
Helse Stavanger: 
Avtaler om innkjøp av legemidler reguleres gjennom Lis-avtaler som reforhandles 
årlig/annen hvert år. Gjennom fagrådet i legemiddelkomiteen representert av 
fagavdeling, Lis-spesialistgruppe og sykehusapoteket, gjennomgås Lis-tilbudene og 
godkjennes ut i fra spesielle tildelingskriterier. Helseforetakene får finansierings- 
ansvaret for stadig flere grupper av legemidler, såkalte H-preparater / H-resepter. 
Utgiftene genereres både internt i Helse Stavanger og av forskrivere i andre sykehus 
/legespesialister. Dette kan være legemidler som i forkant er godkjent til bruk av 
Beslutningsforum for legemidler. Foretaket har en egen arbeidsgruppe som følger 
opp bruk av, og utgifter til de nevnte preparatene. 
 

 Sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon om tidligere celleprøver som 
har vært feiltolket, og ha gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har 
fått betydelig endret diagnose etter regransking av tidligere prøver. Helseforetakene 
skal samarbeide med Kreftregisteret om dette (se og vedlegg 1 i tilleggsdokument fra 
Helse- og omsorgsdepartementet – Tildeling av midler - om økt tilskudd til 
Kreftregisteret for kvalitetssikring av livmorhalseprogrammet).  
 
Helse Stavanger: 
For å sikre dette styringsmålet har Helse Stavanger i samarbeid med Kreftregisteret 
gjennomgått prosedyrer og praksis når det gjelder regranskning av prøver med 
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forandret diagnose. Det utarbeides nå ny EQS-mal, som skal tas i bruk så hurtig som 
mulig. Prosedyrene vil være i henhold til kapittel 6 i Kreftregisterets 
kvalitetsmanual. Fører regranskningen til en forandring av diagnose fra tidligere 
prøver, blir det kommentert og dokumentert. Svaret blir så sendt til aktuell 
behandlende lege som ifølge Kreftregisterets manual skal formidle det til pasienten. 
Det har i avdeling for patologi som kvalitetssikringstiltak blitt gjennomført interne 
audits de tre siste årene. Fra 2018 gjennomføres dette på nasjonalt nivå.  
 

 Bidra i arbeid med å kartlegge om rekvisisjon av laboratorieanalyser inkluderer 
(klinisk) informasjon som er nødvendig både for å vurdere om prøvene faktisk skal 
analyseres, og for å tolke analysene. Dersom kartleggingen konkluderer med at 
informasjonsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, skal foretaket og bidra i arbeid med å 
foreslå tiltak for å forbedre rekvisisjonene.  
 
Helse Stavanger: 
For pasienter som behandles på sykehuset foreligger stort sett fullstendig nødvendig 
informasjon via eget arkiv. For andre pasienter utenfor Helse Stavangers opptaks- 
område eller for pasienter som benytter seg av privatpraktiserende gynekologer vil 
det eksempelvis kun kunne foreligge cytologi prøver og ikke histologiske prøver. I 
slike tilfeller kan det mangle en del viktig informasjon og dermed kan det være 
vanskelig å gi de riktige anbefalingene og ordne prøvene til riktig analysetype. Denne 
problemstillingen søkes det å unngå ved at det via praksiskonsulent legges til rette 
for å ha et tett samarbeid og opplyse om viktigheten av absolutt korrekt og 
tilstrekkelig utfylt rekvisisjon. 
 

 Bidra i Helse Vest sitt arbeid i å legge til rette for at pasienter i hele landet får bedre 
tilgang til deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Dette krever at nettstedet 
for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte kliniske studier på 
helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele landet blir likeverdig 
vurdert for deltakelse i kliniske studier.  

 

Helse Stavanger: 
Pr 1/10 er 8 studier ved Helse Stavanger HF registrert på 
kliniskestudier.helsenorge.no. Foretaket har en prosess for å få registrert alle 
kliniske studier og vil fortløpende øke antallet med målsetning om at alle studier er 
registrert ved utgangen av 2017. 
 

 Gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk 
kodepraksis i helseforetakene, under dette sette i gang et arbeid for å følge opp de 
områdene som Riksrevisjonen har pekt på og som er innenfor de regionale 
helseforetakene sitt ansvarsområde. Det blir vist til Dokument 3:5 (2016-2017) 
Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene, og 
Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 297 S (2016-2017. ) 
 
Helse Stavanger: 
Riksrevisjonen anbefalte i denne revisjonen: Helseforetakene legger til rette for 
bedre medisinsk koding ved at de ansatte får nødvendig og oppdatert kunnskap om 
koding og krav til journaldokumentasjon, og at det gis tydelige signaler om at korrekt 
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koding er viktig for å oppnå god pasientstatistikk. Revisjonen er tatt til etterretning 
og selv om det i flere år har vært drevet kodearbeid i Helse Stavanger er der i år 
foretatt ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten på den medisinske kodingen og 
journaldokumentasjonen. 
 
Prosjektet «Kvalitetssikring av aktivitetsdata», ofte omtalt som «Kodeprosjektet er 
satt i gang. Her er ansatte som drev med kode- og kvalitetssikring av data før samlet 
og det er ansatt flere. Dette ble gjort fordi en så at NPR data ikke gjenspeilte den 
reelle aktiviteten ved sykehuset. Hovedfokusområdene er: Medisinsk koding, 
Journaldokumentasjon, Registrering, Kvalitetssikring og Analyse. Målene med 
prosjektet er: Data skal gjenspeile reell aktivitet, identifikasjon av hovedfeil med 
hensyn til medisinsk koding, fellesforståelse for koding, opplæring og veiledning, 
nettverk og støtte. Det registreres blant annet hvor mange epikriser som er kodet 
korrekt utfra journaldokumentasjon og gis tilbakemelding til lege, avdeling hvilke 
type feil som gjøres. Legene får mer undervisning og forståelse for medisinsk koding 
og kravet til journaldokumentasjon og målet er at hver avdeling skal ha en 
kodeansvarlig lege med økt kompetanse med hensyn til medisinsk koding innenfor 
sitt fagfelt. 

 
Til Helse Bergen: 
 Lede og koordinere regionalt nettverk for brukererfaringsundersøkelser. 
 Tilby stamcelletransplantasjon for pasienter fra hele landet som deltar i nasjonal 

studie om bruk av autolog stamcelletransplantasjon ved MS. 
 Etablere Nasjonal behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjeve, jf 

godkjenning i brev av 02.01.17 frå Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest 
RHF, og omtale i statsbudsjett for 2017. Se brev fra Helse Vest RHF datert 08.02.2017 
om håndtering av dette ansvaret. 
 

Til Helse Stavanger: 
 Utøve et regionalt ansvar for gjennomføring og koordinering av faglige revisjoner i 

Helse Vest, og delta i et nasjonalt nettverk ledet av Helse Nord RHF. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har fra 2011 koordinert og ledet arbeidet med regionale og faglige 
revisjoner. Gjennomføringen av fagrevisjonene er stort sett uproblematisk, men det 
er utfordringer knyttet til innhenting av hensiktsmessige tema, med relevant 
revisjonsgrunnlag. Faglige revisjoner er fortsatt en del av pasientsikkerhets- 
programmet selv om det ikke lenger er et prosjekt. Forankring og drift fra Helse Vest 
må avklares når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes i 2018. Helse Vest deltar i 
nasjonalt kompetanse -og læringsnettverk for faglige revisjoner, ledet av Helse Nord. 
 

 Drifte og koordinere det regionale fora for kvalitativ gjennomgang og læring av GTT-
skader. 
 
Helse Stavanger: 
Det er etablert et system med regionale møter to ganger årlig. Alle GTT-team i 
regionene deltar og deltakere gir tilbakemelding på at møtene oppleves som nyttige.  

       Faglige problemstillinger diskuteres og møtet bidrar til regional harmonisering av  
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vurderingene. 
 

Til Helse Stavanger og Helse Bergen 
 Helse Stavanger og Helse Bergen skal samarbeide om PET-tilbudet i regionen, 

inkludert prosedyrer, oppgavefordeling, faglig samarbeid, transport av radiofarmaka 
og en optimal utnyttelse av det eksisterende anlegg for produksjon av radiofarmaka i 
Helse Bergen. 
 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har et godt samarbeid med PET senteret på Haukeland 
universitetsjukehus. Foretakene samarbeider om indikasjonsområder for isotoper. 
Det er en oppgavefordeling i den forstand at Haukeland universitetsjukehus scanner 
pasienter som må scannes med andre sporstoffer enn Helse Stavanger kan tilby. 
Helse Stavanger utreder i henhold til bestilling en transportløsning mellom HUS og 
foretaket knyttet til FDG18. 

 
       Personell, utdanning og kompetanse 
 Helseforetakene skal sikre gjennomføring av del 1 i ny spesialistutdanning for leger, 

og sette i verk ny ordning for spesialistutdanning i samsvar med ny forskrift, med 
ansettelser i LIS1-stillinger fra og med høsten 2017. 

 
Helse Stavanger: 
Den nye forskriften for LIS-utdanning (leger i spesialisering) ble vedtatt 1. mars 
2017. Første del (LIS-1) av utdanningen ble innført fra 1. september 2017 og 
erstatter tidligere turnuslegeordning.  Med ny spesialiststruktur vil blant annet 
innføring av læringsmål og felles kompetanse moduler være vesentlig. 
Veilederkompetanse er på plass. Læringsaktiviteter og læringsmål er ferdigstilte og 
lagt inn i kompetanseportalen. Det er planlagt en evaluering av ny modell som 
koordineres sammen med RegUt (regionalt utdanningssenter). 

 
 Helseforetakene skal planlegge for å sette i verk del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny 

ordning for spesialistutdanning i samsvar med ny forskrift. 
 
Helse Stavanger: 
Ny LIS 2-3 utdanning trer i kraft 1. mars 2019. Høringsrunde er gjennomført og 
foretaket avventer godkjenning av læringsmål som vil foreligge primo januar 2018. 
Når disse er vedtatt, vil det bli arbeidet videre med planlegging av ferdigstilling av 
nye læringsmål i samarbeid med RegUt. Det er nasjonalt utarbeidet et 
prosjektdirektiv for innføring av ny utdanningsmodell for legespesialiteter (LIS-2 + 
3). Dette arbeidet vil bli ledet av leder av RegUt HV med deltakere fra hvert foretak, 
oppstart er planlagt høsten 2017. 
 

 Helseforetakene skal inngå samarbeid med hverandre, og sørge for at det er 
tilstrekkelig utdanningsstillinger slik at regionens totale behov for spesialister blir 
dekket. Helseforetakene må sammen bidra til at det til enhver tid er planlagte og 
helhetlige utdanningsløp med god gjennomstrøm i eget foretak, og på tvers av 
helseforetak. I planlegging av utdanningsløp skal også de private ideelle 
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institusjonene inngå. 
 

Helse Stavanger: 
Dette er et delmål som vil inngå i arbeidet med prosjektdirektivet som nevnt ovenfor. 
 

 Bruke regional kartlegging for å unngå «flaskehalser» i utdanningsløpene.  
 

        Helse Stavanger: 
       Dette inngår også i prosjektdirektivet. 

 
 Helse Vest legg til grunn at LIS 2 og LIS 3 kan ha deler av sitt utdanningsløp i flere av 

helseforetakene i foretaksgruppen Helse Vest, og eventuelt i andre regioner, der det 
er nødvendig. 

 
       Helse Stavanger: 
       Dette inngår også i prosjektdirektivet. 

 
 Dokumentere hvordan arbeidet med spesialistutdanningen er organisert, og hvordan 

læringsmålene blir oppnådd gjennom læringsaktiviteter slik at utdanningen 
oppfyller kravene til Helsedirektoratet for utdanningsvirksomhet.  
 

       Helse Stavanger: 
Læringsaktiviteter og læringsmål er ferdigstilte og lagt inn i kompetanseportalen. 
Det er lagt til rette for flere læringsaktiviteter som introduksjonsuke, felles  
internundervisning/gruppeundervisning, gruppeveiledning, journalklubb,  
klinisk ferdighetstrening med videre for å oppnå kravene til læringsmålene for LIS-1. 
 

 Sørge for at veiledere får kompetanse i veiledning og supervisjon av LIS. 
 

      Helse Stavanger: 
Det er gjennomført veilederkurs Trinn 1 + 2 for veiledere for LIS-1. RegUt har satt  
ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med utdanning av veiledere for LIS (1+2+3) 
på regionalt nivå. Det er også satt ned en arbeidsgruppe på nasjonalt nivå for 
utarbeidelse av veiledermal. Helse Stavanger deltar i denne gruppa. 

 
 Sørge for at LIS får løpende vurderinger av om læringsmålene er nådd, og at disse 

blir fortløpende dokumentert i kompetanseportalen. 
 

Helse Stavanger: 
Læringsaktiviteter og læringsmål er ferdigstilte og lagt inn i kompetanseportalen. 
Det er tett dialog mellom LIS-1 og veiledere / supervisor rundt gjennomføring av 
læringsaktiviteter og ferdighetstrening for å oppnå læringsmålene. Deretter blir 
læringsmålene sendt via kompetanseporetalen til godkjenning av leder. 
 

 Sikre gode overgangsordninger for LIS som er under spesialisering i gammel 
ordning. 
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       Helse Stavanger: 
       Dette inngår også i prosjektdirektivet. 

 
 Stille nødvendige ressurser til rådighet til nasjonale og regionale fagråd for hver 

spesialitet.  
 

Helse Stavanger: 
Dette må tas med i kommende budsjettprosesser før LIS-2+3 trer i kraft fra 2019. 
 

 Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger, praksisplasser og egne læreplasser. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger arbeider systematisk med å tilby praksisplasser for studenter ved 
utdanningsinstitusjonene i regionen. Det er avholdt to samarbeidsmøter mellom 
foretaket og Universitetet i Stavanger og det er en løpende dialog mellom aktuelle 
praksissteder og Høgskolen på Vestlandet om praksisplasser. 

o Universitetet i Stavanger har tatt flere studenter ved studiet for grunnutdanning i 
sykepleie og antall studenter i veiledet praksis har økt markant høsten 2017.  

o Helse Stavanger fører en nær dialog med Universitetet i Stavanger i forhold til 
antall studieplasser i videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjon (AIO)-
sykepleie. Foretaket budsjetterer årlig med 28 utdanningsstillinger forbeholdt 
videreutdanning i AIO-sykepleie. Dette tallet er basert på beregninger av 
foretakets behov for denne kompetanse og sikrer samtidig tilstrekkelig 
studentgrunnlag for å opprettholde utdanningen. Høsten 2017 ble 26 stillinger 
besatt. Alle godkjente søkere ble tilbudt utdanningsstilling. 

o Helse Stavanger tilbyr læreplass innen ulike yrkesretninger. For 
helsearbeiderfaget er antallet uendret, mens det for ambulansefag, portørfag og 
vekterfag har vært en økning i antall læreplasser. 

 
 Ta inn turnuskandidater i fysioterapi, i tråd med oppdragsdokumentet. 

 
Helse Stavanger: 
Terapiavdelingen har hatt 5 turnuskandidater i fysioterapi hvert halvår, Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa, har hatt to og rehabiliteringsavdelingen i 
Egersund har hatt en hvert halvår i 2017. Dette er i tråd med oppdragsdokumentet. 
 

 Samarbeide med utdanningsinstitusjonene om utvikling av fagskole, bachelor- og 
masterutdanning for relevante område. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger fungerer som praksisarena for en lang rekke helsefaglige 
utdanninger. På utdanningsområdet er det store utfordringer med å dekke 
fremtidige kompetansebehov, og å utvikle nye og innovative utdanninger. Foretaket 
samarbeider i dag godt med UiB og UiS, og institusjonene bør for fremtiden 
samarbeide enda tettere for å møte disse behovene. Det er initiativ og muligheter for 
utdanninger av leger, jordmødre, sykepleiere, paramedics, medisinske ingeniører, 
psykologer, kiropraktorer m. fl. Det er i statsbudsjettet for 2018 er satt av 5 millioner 
kroner til utredning av ulike modeller for studium i klinisk medisin mellom 
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Stavanger universitetssjukehus, UiB og UiS. Fremtidens muligheter er sterkt knyttet 
til nye utdanninger og kompetanseutvikling, særlig klinisk legeutdanning, 
jordmorutdanning, sykepleieutdanninger og fremtidige behov knyttet til medisinsk 
teknologi. 
 

 Sørge for at nødvendige kompetansetiltak, til dømes spesialist-, videre- og 
etterutdanning, blir realisert, og gjøre relevante kurs tilgjengelige i læringsportalen. 
 
Helse Stavanger: 
Lokale læringsaktiviteter er utarbeidet og relevante e-læringskurs er lagt inn i tre 
kompetanseplaner for ny ordning for spesialistutdanning for leger (LIS 1). 
Brukerveiledninger er utarbeidet, opplæringstiltak er gjennomført og planene er 
tildelt LIS 1. Det har vært utfordringer med å dokumentere og godkjenne læringsmål, 
som er knyttet til at ledere med personalansvar for LIS 1 og stedfortrederfunksjonen 
i kompetansportalen ikke var klar ved oppstart av LIS 1. Dette er nå løst. I tillegg er 
det utarbeidet to lynguider: Dokumentasjon av Læringsmål og Godkjenning av 
Læringsmål.  
 

Til Helse Bergen 
 Det regionale utdanningssenteret (RegUt) skal sikre kvaliteten og et likeverdig 

utdanningstilbud gjennom etablering av samarbeid regionalt og nasjonalt om 
læringsaktiviteter og veiledning. 

 RegUt blir bemannet med tilstrekkelig og relevant kompetanse i forhold til de 
funksjoner og oppgaver som ligger til enheten (nærmere beskrevet i mandatet for de 
regionale utdanningssentra). 

 

Forskning og innovasjon 
 Styrke innovasjonssamarbeidet mellom helseforetaket og næringslivet i samsvar 

med regjeringen sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.  
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar på flere ulike arenaer for å være mer tilgjengelig for 
næringslivet, også oppstartsmiljø og annen næringsutvikling. Her kan blant annet 
akseleratorprogrammet , Pumps & Pipes og arena for velferdsteknologi «Norwegian 
Smart Care Cluster» nevnes. Videre har foretaket flere konkrete samarbeid med ulike 
selskaper som har stort potensial for å bidra til næringsutvikling. Dette er selskap 
som bidrar med kompetanse fra andre bransjer, som helt eller delvis er overførbart 
til helsesektoren. Helse Stavanger har også støttet opp under initiativ rundt 
utprøving og testing. Tilstedeværelsen og samarbeid med næringslivet er godt. 
Samtidig vil det arbeides videre med strukturer rundt utprøving, og kompetanse for 
å bidra til å realisere de gode konseptene. 
 

 Implementere forskningsstrategi vedtatt av styret i Helse Vest 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger HF utarbeidet i 2017 en ny forskningsstrategi for perioden 2017-
2025. Strategien ble utformet for en ekstra lang periode, for å favne om den store 
sykehusutbyggingen som er i gang. Forskningsstrategien på sykehuset bygger blant 
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annet på Helse Vest sin eksisterende forskningsstrategi, sammen med sykehusets 
egen Strategi 2013–2017, Helse Vest sin strategi Helse2035 og de nasjonale 
føringene fra HelseOmsorg21 som også er sentrale i utformingen av Helse Vest sin 
forskningsstrategi. Målene i Helse Vest sin forskningsstrategi er lett gjenkjennelige i 
de strategiske hovedpunktene i Helse Stavanger sin forskningsstrategi. Sykehusets 
strategi vil derfor kunne sies å være en god implementering av Helse Vest sin 
forskningsstrategi, og den er gjort godt kjent i organisasjonen via styret, leder 
gruppen, møte for de tillitsvalgte og tilgjengeliggjort for forskerne ved sykehuset. 
 

 Implementere Helse Vest sin innovasjonsstrategi 2016–2020.  
 
Helse Stavanger: 
Innovasjonsteamet ved Helse Stavanger HF har innovasjonsstrategien som utgangs- 
punkt for arbeidet som gjøres. Det er planlagt en lokal strategi for å operasjonalisere 
strategien for Helse Stavanger HF. Det er utfordringer med at strategien er svært 
ambisiøs, hvor man prioriterer de tiltak som anses å gi størst effekt for å oppnå 
formålet med strategien. Videre er strategien sentral, sammen med kriteriene, for 
hva som blir vektlagt i Helse Stavanger HFs sin prioritering av innovasjonsmidlene 
fra Helse Vest.  
 

3 Krav og rammer 2017 

3.1 Styring og strategiarbeid 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 Utarbeide utviklingsplaner for virksomheten innen 30. juni 2018. 

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger laget en utviklingsplan i 2012. Mye av grunnlagsdokumentene til 
utviklingsplan for Helse Stavanger HF er allerede utarbeidet i forbindelse med 
denne, samt i forprosjektrapporten for SUS2023. AD har på bakgrunn av dette lagt 
føringer for en mindre omfattende prosess enn ved andre foretak. Arbeidet med 

utviklingsplan for Helse Stavanger ledes av divisjonsdirektør for driftsservice og 
administrasjonssjef. Det er allerede satt i gang kartlegging av eksisterende planer, 
strategier og rammeverk, og det ble arrangert en workshop i slutten av november 
med sikte på å utarbeide en skisse for videre behandling i aktuelle råd og utvalg.   
 

 Bidra i arbeidet med å finne et hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og 
rapportering av spesialisthelsetjenesten sitt arbeid med samfunnsansvar. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger vil bidra inn i dette arbeidet. 
 

 Bidra i utvikling av nasjonale system for vurdering og oppfølging av krav til etikk og 
miljø i innkjøp av legemiddel, som sikrer at kravene blir fulgt i hele 
leverandørkjeden. 
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Helse Stavanger: 
Det et foreligger et tett samarbeid med LIS-kontakten i Sykehusapoteket om LIS- 
arbeidsavtaler. Videre har Helse Stavanger en fast representant i spesialistgruppen 
for legemidler som vurderer LIS-anbud. 

 

3.2 Organisatoriske krav og rammer  

3.2.1  Åpenhet og dialog i helseforetakene 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 samarbeide om å øke kunnskapsgrunnlaget, analysere årsaksforhold, utvikle 

strategier og tiltak, og utvikle felles indikatorer for å måle forbedringer i forholdet 
mellom ledelse og ansatte.  
 
Helse Stavanger: 
Administrerende direktør i Helse Stavanger har over tid fokusert på viktigheten av 
åpenhet og dialog i helsetjenesten. Dette har vært tema på flere møter med 
tillitsvalgte og vernetjenesten, på ledermøter samt som sak i foretakets arbeidsmiljø- 
utvalg.  

3.2.2 Utvikling av heltidskultur 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 

prosent stilling, i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og 
utdanningssektoren. 

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger HF samarbeider med arbeidstakerorganisasjonene og jobber aktivt 
med å redusere deltid og midlertidige ansettelser. Ved ledighet i deltidsstillinger skal 
ledere alltid vurdere om det er mulighet for å lyse stillingen ut som en heltidsstilling. 
Deltidsansatte som ønsker større stillingsstørrelse oppfordres til å registrere dette i 
Heltidsmodulen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Helse Stavanger pr oktober 2017 
er 89 %.  
 

 Sikre at helseforetakene i større grad enn nå tilbyr nyutdannet helsepersonell hele 
faste stillinger. 
 
Helse Stavanger: 
Det vises til svar på punktet ovenfor. Alle sykepleiere tilbys fast stilling og ønsket 
stillingsstørrelse dersom de vil jobbe på flere avdelinger. 
  

 Jobbe mot målet om å lyse ut 100 prosent-stillinger. 
 
Helse Stavanger: 
58 % av alle utlyste stillinger i Helse Stavanger er heltidsstillinger. Fordelt  
på følgende yrkesgrupper: 
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Sykepleier:   51 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
Jordmor:    40 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
Bioingeniør:   94 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
Helsefagarbeider/ 
hjelpepleier:   27 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
Ambulansepersonell:  86 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
Psykolog:    93 % av utlyste stillinger har vært utlyste som heltidsstilling 
 

3.2.3 Vold og trusler mot helsepersonell 

Helsepersonell blir jevnlig utsatt for vold og trusler. Dette har tydeliggjort behov for 
bevissthet om omfanget av vold og trusler mot helsepersonell, og om hvordan dette 
blir håndtert. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å samarbeide med de regionale 
helseforetakene om å kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og 
medpasienter, og hvordan arbeidsgivere i helsetjenesten tar hånd om forebygging 
og beredskap for å håndtere vold og trusler som del av HMS-arbeidet. Arbeidet skal 
videreføres. 

 

Helse Stavanger: 
De fleste meldte ansattskader i Helse Stavanger HF har sin bakgrunn i vold og trusler 
og utviklingen følges nøye. I psykiatrien skyldes de fleste ansattskader som har 
medført fravær eller behov for medisinsk behandling vold og trusler, og det 
rapporteres også om en økning av trusler og vold mot ansatte i somatikken. Det er 
tilfeller hvor ansatte blir truet med kniv, brukte sprøyter, etc. og hvor ansatte blir 
fysisk skadet pga. utageringer. Videre rapporteres det om tilfeller hvor pasienter 
bringer med seg våpen, kniver, etc. inn i sykehuset.  
 
Vold og trusler er en integrert del av det systematiske HMS arbeidet i Helse 
Stavanger, og flere prosedyrer beskriver dette arbeidet. Vold og trusler er en egen 
finkartlegging i den årlige HMS runden, og det er utarbeidet egne hjelpeskjema for 
risikovurdering av vold og trusler. Det gjennomføres også årlig flere interne 
revisjoner med vold og trusler som tema. 
  
Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF vil være styrende i en 
beredskapssituasjon og denne henviser til ulike hendelsesbaserte delplaner både i 
forhold til forebygging, håndtering og oppfølging etter vold og trusler. Delplanene er 
utarbeidet i et samarbeid mellom beredskapsenhet, HMS og vakt og sikring.  
Det er utarbeidet flere foretaksovergripende prosedyrer som skal benyttes etter 
utført vold eller trusler. 
 
Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det 
gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og 
trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. 
 
Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige 
endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig. Innen psykiatrien i 
Helse Stavanger arbeides det med terapeutisk mestring av aggresjon – TMA, og det 
drives systematisk opplæring og trening av ansatte. Tilbudet har også sporadisk 
omfattet enkelte enheter i somatikken, divisjon for driftsservice og prehospitale 
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tjenester, men her ser en at behovet er større enn tilbudet, og opplæring og øvelse er 
ikke satt i system. Det arbeides for tiden med en løsning på dette. 
 
 

3.2.4 Alle møter 

 Foretakene skal arbeide for at brukerne gis en god opplevelse i sitt møte med 
sykehuset, gjennom å bli møtt av profesjonelle, godt forberedte og koordinerte 
medarbeidere. God informasjon til pasienten før, under og etter konsultasjon er 
avgjørende for den gode pasientopplevelsen, og for at pasienten selv kan møte 
forberedt til rett tid og rett sted. 
 
Helse Stavanger: 
Det er ulike tiltak i Helse Stavanger som skal ivareta dette styringsmålet: 
 
o Vestlandspasienten» sørger for å gi pasienter stadig bedre informasjon via 

helsenorge.no. I dag kan man blant annet se alle timeavtalene sine på sykehuset, 
status på henvisningene sine og utvalgte journaldokument. Pasienten kan også 
sende melding til sykehuset om en har spørsmål om eller ønsker å endre timen 
sin, og en kan bekrefte at en kommer til time. Tall viser at antall meldinger inn til 
sykehuset og antall sidevisninger av journaldokument på helsenorge.no øker fra 
måned til måned.  

o Prosjektet Vel møtt består av løsninger som skal gjøre det enklere for pasienten å 
finne frem til sykehuset, melde seg ved ankomst på poliklinikken og betale etter 
endt konsultasjon eller behandling. I første fase av prosjektet vil Helse Stavanger 
starte med selvbetjent innsjekk på terminal eller mobil, samt selvbetjent betaling. 
Det vil kunne gi en bedre pasientopplevelse ved at pasient slipper å stå i kø for å 
gi beskjed om at en har kommet. Samtidig vil det frigjøre tid hos personalet slik at 
de har mer tid til de pasienter som trenger ekstra oppfølging. Pasienten vil selv 
kunne velge mellom betaling i skranke eller i automat. Det vil føre til mindre kø 
og enklere og raskere oppgjør for pasienten.  Disse løsningene planlegges 
tilgjengelig i Helse Stavanger innen juni 2018. 

o Alle møter programmet omfatter også flere prosjekt som tar for seg organisering 
og planlegging i sykehuset. Målet er at pasienter skal møte et mest mulig 
forutsigbart helsevesen. Pasienter skal ikke få beskjed om at de har krav på 
helsehjelp uten at de samtidig får informasjon om når de skal få denne hjelpen. 
Over 90 % av timer til nyhenviste i Helse Stavanger tildeles nå direkte i 
tildelingsbrevet. Målet for 2018 er (tilnærmet) 100 %.  

o Avansert oppgaveplanlegging, som var et prosjekt under Alle møter, ble våren 
2017 overlevert til forvaltning og inngår i den eksisterende forvaltning og 
brukerstøtte for GAT/Seksjon for Arbeidstid.  

Gevinstteamet ser på etterlevelsen av de «regionale retningslinjene for bedre 
planlegging og gjennomføring av poliklinikk» i møtene med klinikkene. Det jobbes i 
dag etter hovedprinsippene i retningslinjene, men det er fortsatt en vei igjen før en 
kan si at alle punktene er implementert i alle sykehusets avdelinger.  

3.2.5 Lønnsforhandlinger 

 Lønnsforhandlingsmodulen skal benyttes. 
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Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar i regional prosjektgruppe knyttet til utvikling og 
implementering av ny forhandlingsmodul. 
 

3.2.6 Samordning av framskrivinger 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 benytte felles metodikk, utarbeidet av RHF-a i fellesskap, til framskrivinger av 

kapasitetsbehov. 
 
       Helse Stavanger: 

Helse Stavanger har brukt den metodikk som ligger i langtidsbudsjettet for fram- 
skrivningen av kapasitet. 
 

3.2.7 Nasjonal bemanningsmodell 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 nytte scenarioanalyser og regional bemanningsmodell i prosesser knyttet til 

strategisk planlegging av personell- og kompetansebehov, for å bedre og prioritere 
strategier og tiltak. Forutsetninger som blir benyttet i scenarioanalyser og 
framskrivinger av personell- og kompetansebehov skal samordnes på tvers av 
regionen. 

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har vært i dialog og hatt møte med ressurspersoner i Helse Vest 
vedrørende fremtidig bruk av bemanningsmodellen.  

 
 Bidra i arbeidet med å gjennomføre regionale tiltak som fører til at det blir rekruttert 

nok personell for framtidas behov. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger vil være positive til å gjennomføre regionale tiltak som fører til at 
det blir rekruttert nok personell for framtidens behov.   
 

3.2.8 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 Delta i det nasjonale arbeidet med éin innbyggjar – ein journal i regi av Direktoratet 

for e-helse. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar i og støtter aktuelle regionale prosjekt. 
 

 Bidra i arbeidet med å utvikle samordnede og kvalitetssikret informasjon til 
innbyggerne og etablere digitale innbyggertjenester på den nasjonale helseportalen 
www.helsenorge.no.  
 

http://www.helsenorge.no/
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Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar i og støtter aktuelle regionale prosjekt. 
 

 Rapportere innen 1. mai 2017 på status for innføring og bruk av eksisterende 
tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringen skal 
omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen region, de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept. Rapporteringen skal 
inkludere en oversikt over områder der det fortsatt er papirbaserte rutiner. 
 
Helse Stavanger: 
Dette arbeidet gjøres i regi av regionale prosjekt og aktiviteter, og er rapportert inn i 
henhold til de oppgitte rapporteringskrav.  
 

 Bidra i arbeidet med program for felles infrastruktur, sektorens mottaksprosjekt for 
modernisert Folkeregister og program for kodeverk og terminologi under ledelse av 
Direktoratet for e-helse. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar i og støtter aktuelle regionale prosjekt. 
 

 Bidra i arbeidet med å videreutvikle felles prosjekt- og porteføljestyringsverktøy, 
inkludert felles roller og rutiner. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger arbeider kontinuerlig med forbedring av prosjekt- og 
porteføljestyringsverktøy og – metodikk (PoPP). Innføring av styringsverktøyet 
CAPPM skal være et verktøy for å samle, samt styre de ulike prosjekt og program 
som inngår i porteføljen. Tiltak for å optimalisere bruk inngår i Prosjektkontorets 
strategiske målbilde for 2017. Opplæring og innføring av ulike verktøy og metoder 
skal utføres i et eget kompetanseprogram for berørte parter koordinert med RHF 
portefølje- kontor.  

 
 Bidra til å utarbeide en felles plan for utvikling av nye tjenester og løsninger som har 

nasjonal effekt og som har overføringsverdi mellom de regionale helseforetakene. 
Planen skal være ferdig innen 1. oktober 2017. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger deltar i og støtter aktuelle regionale prosjekt. 
 

 

3.2.9 Beredskap og sikkerhet 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for 

kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og systemene er 
koordinerte mellom de som er omfattet av planene, og gjennomføre øvelser 
regelmessig. 
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Helse Stavanger: 
Helseforetaket har gjennomført ROS-analyser og utarbeidet beredskapsplaner for 
nevnte kritiske infrastruktur. ROS innen IKT og telefoni gjennomføres nå også som et 
regionalt samarbeid i regi av ReBU. Dette beregnes ferdig i januar 2018. 
Funksjonsøvelser gjennomføres. Det planlegges Tabletop med tema strømstans for 
Strategisk- og operativ ledelse i januar 2018. 
 

 Etablere planer for CBRNE-hendelser. Planene må være koordinerte med aktuelle 
samarbeidsparter. Det må være et system for å sikre og vedlikeholde tilstrekkelig 
utstyr, kunnskap og kompetanse i helseforetakene for å kunne håndtere slike 
hendelser. Planene må bli øvd på regelmessig. 
 

Helse Stavanger: 
Beredskapsplan for CBRNE er utarbeidet og er koordinert med de andre nødetatene 
og andre aktuelle samarbeidspartnere som Sivilforsvaret og Fylkesmannen. (CBRNE 
er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), 
radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) )Planene er 
implementert, ressurspersoner er utpekt og aktuelle personer er kurset. Det øves 
månedlig på bruk av utstyr i ambulanse og akuttmottak og opplæring av nyansatte er 
rutineprosedyre. Det utarbeides nå opplærings- og øvingspakker innen CBRNE i regi 
av prosjekt Nasjonal helseøvelse 2018 som ledes av Helse Stavanger. 

 

 

Rettledning for helsetjenesten sin organisering på skadested 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 Implementere Helsedirektoratet sin Veileder for helsetjenestens organisering på 

skadested.  
 
Helse Stavanger: 
Implementering av veileder er gjennomført i forbindelse med Samvirkefagdagene 
sammen med de andre nødetatene. Veileder er gjennomgått for innsatsledere i politi 
og brann på møte i Operativt utvalgt i Sørvest politidistrikt. Ambulanse har startet 
innføring av nye markeringsvester i tråd med veilederen. RAKOS har tildelt midler 
for å utvikle et opplæringsprogram som vil være et pågående prosjekt. 

 

Informasjonssikkerhet 

Helseforetakene skal: 
 Sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 

risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll.  
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger bidro i revisjon av regionens styringssystem for IKT sikkerhet. 
Gjennom det regionale sikkerhetsutvalget og andre regionale fora bidrar Helse 
Stavanger med innspill til felles journalløsninger i tillegg til risikovurderinger der det 
er aktuelt.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kjemiske_stoffer
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologiske_agens&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Radioaktive_stoffer
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nukle%C3%A6rt_materiale&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Eksplosiver
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 Styrke kompetanse om digital sårbarhet blant egne medarbeidere og brukere av IKT-
systemene. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har deltatt i arbeidet med å revidere eLæringskurs i informasjons- 
sikkerhet og jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal gjennomføre dette. 
 

 Sørge for at det reviderte styringssystemet for informasjonssikkerhet blir 
implementert i virksomheten, og at det blir forankra i ledelsen.  
 
Helse Stavanger: 
Dette jobbes det med kontinuerlig. 
 

 Sikre at obligatorisk e-læringskurs blir gjennomført av alle ansatte hvert tredje år. 
 

       Helse Stavanger: 
Helse Stavanger jobber kontinuerlig med dette. 
 
 

Sikkerhetsloven 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 delta i arbeidet med å klargjøre forutsetningene og utforme et forenklet opplegg med 

nødvendige tiltak som kan bli tilpasset/iverksatt i det enkelte helseforetak. Det vil bli 
sendt eget brev om dette.   

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger følger de pålegg og krav som fremkommer fra eier. 

3.2.10 Brukermedvirkning 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om at: 
 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå blir fremlagt styret, og at 

de blir fulgt opp i arbeidet med brukermedvirkning. 
 
Helse Stavanger: 
Styret i Helse Stavanger har blitt informert om retningslinjene forbindelse med at de 
var til høring i foretaket i forkant av behandlingen i Helse Vest sitt styre i april 2017. 
Etter styrevedtaket i Helse Vest har retningslinjene blitt distribuert til linjeledelse, 
brukerutvalget og ungdomsrådet for videre oppfølging. 

 

 Retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning, vedtatt av styret i Helse Vest 
RHF den 7. april 2015 (sak 40/15), blir fulgt opp. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har et godt fokus på brukermedvirkning i forskning. Et aktivt 
samarbeid med brukerne om forskningen er et av de strategiske hovedpunktene i 
den nye forskningsstrategien som gjelder fra 2017–2025. Sykehuset sier i denne 
strategien at en vil involvere brukerne i planlegging og gjennomføring av klinisk 
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forsking. Brukerne blir involvert i stadig flere forskningsprosjekter slik at 
pasientenes og andre brukeres behov kommer til uttrykk i prosjektet.  Videre har en 
opprettet en referansegruppe for brukermedvirkning i forskningsprosjekter der en 
diskuterer konkrete forskningsprosjekter, og brukermedvirkning i forsking på et 
overordnet nivå. Ved FOU avdelingen i klinikk for psykisk helsevern, barn, unge og 
rusavhengige har en utviklet en medforskerskole som nå i 2017 har vært kjørt som 
en pilot for forskningsmiljøene i klinikkene for psykisk helsevern. En ønsker her å 
følge opp signalene fra HelseOmsorg21 ved å bringe forskere og pasienter 
/pårørende med erfaringskompetanse sammen i et felles læringsmiljø omkring 
grunnleggende forskningsmetodikk, for å tilføre/øke kvaliteten på forsknings- 
prosjektene, samt å sikre kvalifisert deltagelse fra pasienter/ pårørende med 
erfaringskompetanse som aktive deltagere i utforming og gjennomføring av 
forskningsprosjekter. En har nå vært i gjennom Medforskerskolen trinn 1-4, og vil 
gjøre en evaluering før en i 2018 tar denne modellen videre til resten av sykehuset. 

3.2.11 Protonsenter 

Helse Vest RHF ber Helse Bergen om å: 
 delta i planlegging av protonbehandling i Norge. Det vil bli sendt eget brev om dette. 

 

3.3 Ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten 

3.3.1 Oppfølging av prioriteringsmeldingen  

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 Legge til rette for at lederopplæring som blir tilbudt i ulike deler av tjenesten, gir 

ledere en klar forståelse av ansvaret de har for å innrette virksomheten sin i tråd 
med prinsippene for prioritering. 

 
Helse Stavanger: 
Lederprogram i Helse Stavanger HF består av ulike program basert på foretakets, 
klinikkens, enhetens, ledergruppens og/eller leders behov.  
 
o Ledermobiliseringsprogrammet skal synliggjøre verdien av god ledelse, ha et 

systematisk forløp som støtter ledere i deres arbeid med å få fram gode 
lederkandidater samt gi medarbeidere et verktøy for å avklare om ledelse er noe 
for dem. 

o Introduksjonsprogram for nye ledere er et spesialtilpasset program. Det skal 
bidra til at nye ledere får en god start.  

o Basisprogram for ledere: Det tilbys kurs og/eller e-læring innenfor innen 
fagområdene personal, HMS, bemanningsplanlegging og ressursstyring, 
informasjon, fag og økonomi.  

o Lokalt lederutviklingsprogram bygger på de tre kjerneverdiene kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med 
pasienten.  

o Ledergruppeutvikling (LGU) – et program der prosessene er skreddersydd den 
enkelte ledergruppe og tilpasset gruppens behov. Hensikten med LGU er å skape 
økt merverdi for virksomheten gjennom å styrke gruppens felles prestasjoner og 
målorientering. Programmet startet som pilot i 2017 med ledergruppen i 
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Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helsevern – barn, unge og rusavhengige 
(PHBURA). Det er planlagt oppstart av de øvrige ledergruppene våren/høsten 
2018. 

 

3.3.2 Økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp  

Helse Vest RHF ber foretakene om å: 
 Bidra til å fremme innovasjon, og legge til rette for bruk av nye innovative løsninger. 

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger legger ut flere anbud som er basert på innovativ anskaffelses- 
metodikk enn tidligere. Særlig viser dette seg ved overgangen til mer 
funksjonsorienterte krav i anbudene i motsetning til de tidligere mer detaljerte 
kravspesifikasjonene.  Muligheten for å lyse ut et innovasjonspartnerskap har vært 
vurdert, men dette vil kreve noe mer modning og bearbeiding. Den største 
innovasjonseffekten av offentlige innkjøp gjøres i forbindelse med nytt sykehus, 
regionale investeringer og innspill til kategorikjøpene. Her er også samarbeidet med 
innkjøpsforetaket godt og avgjørende. Innovasjonseffekten av offentlig innkjøp er 
økende, men har fortsatt betydelig potensial.  

 
 

3.3.3 Overgang til faglig likeverdige legemidler 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 Gjennomgå legemiddelbruken slik at gjeldende avtalar blir benyttet for å redusere 

medikamentkostnader. Helseforetakene skal innen 1. mai 2017 rapportere om 
konkrete tiltak for å oppnå dette. Helse Vest RHF vil komme tilbake til dette i eget 
brev. 
 

Helse Stavanger: 
Avtaler om innkjøp av legemidler reguleres gjennom LIS-avtaler som reforhandles 
henholdsvis årlig/annethvert år. Gjennom fagrådet i legemiddelkomiteen 
representert av fagavd, LIS-spesialistgruppe og sykehusapoteket  gjennomgås LIS-
tilbudene og godkjennes ut i fra spesielle tildelingskriterier. I forbindelse med LIS-
anbudene innhentes innspill fra brukere og fagmiljø. Dette har vært praksis i mange 
år som er videreført med noen få justeringer. I løpet av de siste årene er flere 
kostbare legemidler blitt overført fra «blåresept» ordningen til helseforetakene , de 
såkalte «H-preparater» som har medført en sterk økning i helseforetakene sitt 
legemiddelbudsjett. Helse Stavanger har etablert en «H-preparatgruppe» bestående 
av fagavdeling, controllere og sykehusapoteket for å følge med på forbruket av H-
resept- legemidler og andre H preparater. Det holdes jevnlige møter med berørte 
klinikker med mulighet for internrevisjon. 

 

3.3.4 Avtalespesialistordningen 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  
 Inngå samarbeidsavtale mellom helseforeatakene og den enkelte avtalespesialist i 

foretaksområdet innen 30.06.2017. Helse Vest vil i eget brev informere nærmere om 
ordningen og medvirkning fra helseforetakene. 
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Helse Stavanger: 
I Helse Stavangers ansvarsområde er det i alt 68 avtalespesialister fordelt på 60 
hjemler. Det har lenge vært et mål å integrere og samordne avtalespesialister i 
spesialisthelsetjenesten. Det er i reviderte rammeavtaler og i styringsdokument tatt 
med et krav om samarbeidsavtaler. Det er i løpet av mai/juni og august/september i 
år gjennomført forhandlinger og inngått avtaler med alle avtalespesialistene i Helse 
Stavangers ansvarsområde. Avtalene bygger på anbefalt mal og er lik for alle 
avtalespesialister.  

 

 Det skal i 2017 prøves ut en ordning med en eller flere vurderingsenheter for 
henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern, i første omgang i Helse 
Stavanger-området. Helse Vest vil i eget brev gi nærmere rammer for dette. 

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har vært i møte med Helse Vest vedrørende oppnåelsen av 
styringsmålet. I møtet ble det diskutert ulike modeller for hvordan dette kan tas 
videre. I og med at driftsavtalene med avtalespesialister er inngått av Helse Vest, 
ligger saken foreløpig til avklaring i RHF, før den kan tas videre. Helse Stavanger vil 
bidra videre når disse avklaringene er gjort.    
 

3.4 Arbeid med risikostyring 2017 

Med utgangspunkt i Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest ber vi helseforetakene 

om å gjøre greie for arbeidet med risikostyring gjennom året. 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har i 2017 risikovurdert styringsmål 1- 4 med tilhørende delmål 
fastsatt av Helse Vest RHF i styremøte den 7. desember 2016 (sak 132/16) og 
styringsmål 5 med delmål vedtatt av styret i Helse Stavanger i den 22. februar 2017 
(sak 7/17b): 
 

 

 

 Styringsmål  Delmål 

1 Tallet på skader som kan unngås i 

helsetjenesten i Helse Stavanger 

HF skal halveres innen 2018 

 

 

1. Program for pasientsikkerhet i Helse Stavanger 

HF 2013-2018 er godt forankret i ledergrupper og 

kjent i resten av organisasjonen. 

2. Tiltak i programmet blir implementert lokalt i 

helseforetakene så snart de blir overlevert fra 

prosjekt til linje. 
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2 
 

Uønsket variasjon og ventetider 

for diagnostikk og klinisk praksis 

skal reduseres 

 

 

Faglige retningslinjer og standardiserte pasientforløp 

er implementert (ref bl.a. pakkeforløp kreft). 

 

 

3 
 

HMS er en selvsagt del av 

arbeidsdagen. 

 

1a HMS-strategi for foretaksgruppen Helse Vest er 

forankret og kjent for alle ledere og medarbeidere  

1b Tiltak for å forebygge vold og trusler mot ansatte 

er satt i verk. 

2. Det blir lagt til rette for og utviklet en god 

meldekultur der meldesystem for ansattskader og 

uønskede hendelser, vold og trusler mot ansatte er 

kjent for alle ledere og medarbeidere. 

 

4 
Det er høyere vekst i hvert enkelt 

foretak innenfor psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk 

 

1. Det skal være høyere kostnadsvekst i psykisk 

helsevern enn i somatikk. 

2.  Det skal være høyere vekst i årsverk i psykisk 

helsevern enn i somatikk. 

 

 

5 
Pasienter med rett til helsehjelp 

skal ha tilgang til diagnostisering, 

behandling og omsorg av høy 

kvalitet. 

 

Det skal ikke være korridorpasienter. 

 

 

Foretaket har fulgt de regionale retningslinjer og rutiner for strategisk risikostyring i 
Helse Vest. Risikovurderingene er utført i bredt sammensatte arbeidsgrupper. Risiko 
og risikoreduserende tiltak samt måloppnåelse er vurdert og rapportert til styret per 
1. tertial og per 2. tertial 2017. Evaluering ved årets slutt vil bli gjennomført og 
fremlagt for styret. 

4 Økonomiske krav og rammevilkår 

4.1 Økonomiske resultatkrav og endring i 
driftskredittrammen 
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Helse Vest RHF ber foretakene om å: 
 Utarbeide mål og handlingsplan i det årlige investeringsbudsjettet og 

langtidsbudsjett om hvilke gevinster som skal tas ut ved nye investeringer 
 
 
 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har utarbeidet mål og handlingsplaner for å ta ut gevinster i de 
investeringsprosjektene hvor dette er relevant. Dette blir rapportert gjennom 
langtidsbudsjettet. I 2018 er investeringsprosjektene i hovedsak gjenanskaffelser, 
med unntak av noen ombyggingsprosjekter. Hensikten med ombyggingene er å 
tilpasse bygningslokaler til endret drift. Disse prosjektene, inkludert forventede 
gevinster, blir nøye fulgt opp månedlig. 
 

4.2 Investeringer og lån 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 
 Benytte katalogen for standardrom som er utarbeidet av Sjukehusbygg HF og bidra 

med evaluering av nye prosjekter. 

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger har ikke bare benyttet standardromkatalogen, men vært med på å 
utvikle den til en nasjonal standardromkatalog for nye sykehusbygg i Norge i 
samarbeid Sykehusbygg HF. Det er inngått en egen avtale med Sykehusbygg HF der 
nye prosjekter får tilgang til SUS2023 sine registreringer og erfaringer slik at den 
nasjonale standardromkatalogen videreutvikles over tid. 

 

4.3 Pasientreiser 

Helse Vest RHF ber Helse Førde om å: 
 Bidra i prosessen for verksemdoverdraging, jf. felles RHF styresak (styresak 063/16). 

 

Helse Vest RHF ber alle helseforetakene om å: 
 Delta i og følge opp oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet sammen med 

Pasientreiser HF og de øvrige pasientreisekontorene. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger HF v/Pasientreiser deltar og bidrar med regionale representanter. 
For oppgjørssystemet - kontroll av transportørenes innsendte faktura - har 
pasientreisekontoret i Stavanger vært i førersetet for testing og pilotering av 
systemet til to av landets syv systemleverandører. Ledelse og ansatte er positive til å 
ta systemløsningen Ctrl i bruk og har i forbindelse med siste anbudsrunder tilpasset 
transportøravtalene i henhold til anbefalinger fra prosjektene. Transportører som 
har avtale med Helse Stavanger HF benytter seg av tre ulike systemleverandører, 
Taxi Finans, Jæren taxitjenester og TDS. Ctrl rulles for tiden ut på alle 
pasientreisekontorene i Vest, og regional representant bistår ved behov i 
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implementeringen og opplæringen av brukere.  
 

Samkjøringsprosjektet har pågått over flere år og medført flere utfordringer enn 
ønskelig. Regionale representanters gode og detaljerte kunnskap om dagens 
mangelfulle system, har hatt direkte innvirkning på kravet som stilles til kvaliteten 
på nytt samkjøringsverktøy og utsettelser av flere akseptansetester. 
Pasientreisekontoret i Stavanger ønsker et funksjonelt samkjøringsverktøy og bidrar 
med flere ressurser som sammen har kompetanse på både trafikkplanlegging og 
oppgjørskontroll til prosjektet. 

 
 

 Delta i videre utviklingsarbeid for bedre tjenester og bedre ressursutnytting sammen 
med Pasientreiser HF og de øvrige pasientreisekontorene.  

 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger HF v/Pasientreiser bidrar med regional og/eller lokal representant i 
alle nettverk og er positive til å delta i videre utviklingsarbeid sammen med andre 
HF. Avdelingen har stort fokus på føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-
2019). Dette innebærer blant annet å ha pasientens behov og rettigheter i fokus og 
flere tiltak og prosjekter er iverksatt i eget foretak for å ivareta dette målet. 

 
Avdelingen har i 2017 jobbet mye med ivaretakelse av oppdraget vårt og bedre 
ressursutnytting. Dette har medført omorganisering, endrede arbeidsoppgaver og 
stillingsoverdragelser. I november har det blir gjennomført fagdag med ansatte for å 
involvere hele kontoret i utredningen av reiser med rekvisisjon som det fra sentralt 
hold er prioritert å effektivisere. I tillegg deltar ledergruppen i regional Workshop 
for å avdekke dagens forbedringsområder og synliggjøre muligheter for fremtidens 
brukerreise med fokus på pasienten. 

 

5 Pasienterfaringsundersøkelser og andre 

styringsparametere 2017 

 

Se vedlegg 3 til Styringsdokumentet for 2017. Tabell 1 med mål for 2017 skal det 
rapporteres på under kapittel 3 i denne malen. Tabell 2 skal det rapporteres på under.  
 
NB! Det skal ikke rapporteres tal, men tiltak sette i verk og vurdering av måloppnåelse. 
Helse Vest RHF henter tallene ut fra de datakildene som er oppgitt i styringsdokumentet 
for 2017. Se vedlegg 3, som nevnt over. 

 

 Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) (PasOpp) i 2016. (Mål: Det 
skal være minst 10 poeng bedring på parametrene utskriving og samhandling).  

 

Helse Stavanger: 
Det er ikke gjennomført nasjonal PasOpp i regi av Helsedirektoratet i 2016 og 2017. 

 
 30 dagsrs overlevelse etter innlegging i 2016 (uansett årsak til innleggelse). 



 45 

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger ligger så vidt over gjennomsnittet for 30 dagers overlevelse etter 
innlegging i 2016 med 95.6 % mot landsnittet på 95.4 %. 

 
 30 dagsrs overlevelse etter innlegging for hjerneslag i 2016. 
 

Helse Stavanger: 
Helse Stavanger ligger over landsgjennomsnittet for 30-dagers overlevelse etter 
hjerneslag med 88.3 % mot 87.7 %. Dette viser at Nevrosenteret har et 
gjennomgående godt system som gir god kvalitet både på akutt behandling og 
behandling i subakutt fase, og arbeidet med kontinuerlig forbedring kommer til å 
holde fram i samme spor som nå. 
 

 30 dagers overlevelse etter innlegging for hoftebrudd i 2016.  
 

Helse Stavanger: 
Resultatet til Helse Stavanger ligger litt bak landsgjennomsnittet med 91,1, % mot 
snittet på 91,6 %.  
 
o P-verdien er 0,375 betydelig høyere enn 0,05 → Ikke signifikante forskjeller 

 
Foretaket har etablert ortogeriatri som trolig vil øke den gjennomsnittlige liggetiden 
og kan ha positiv betydning for overlevelsesraten.  

 
 30 dagers overlevelse etter innlegging for hjerteinfarkt i 2016.  

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger ligger noe under landsgjennomsnittet med 91,4 % mot 
landsgjennomsnittet på 92,1 %. Det er oppdaget feil i registreringspraksisen i 
hjertefartsregisteret som nå er rettet opp. Dette medfører at eksisterende 
tallmateriale gir svært dårlige tall for behandling innen 90 minutter for 
underkategorien STEMI (alvorlig infarkt med ST hevning) med 17 %. Videre er det  i 
hjerteregisteret 48 % måloppnåelse for tid til angio innen 72 timer for de andre. 
Register for hjerteinvensjoner (PCI register) som er et annet kvalitetsregister i 
Hjertekarregisteret, gir imidlertid helt andre tall for denne type med omtrent 75 %. 
Det arbeides med å få fram godt tallgrunnlag samtidig som en gjennomgår 
pasientlogistikken. 
 

 Prosentdel av pasientskader basert på GTT-undersøkelsene.  (Mål: Skal reduseres 
med 25 pst. innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkingelsen for 2012). 

 
Helse Stavanger: 
Helse Stavanger avdekket pasientskade i 15,8 % av de granskede journalene i 2016. 
Hyppigst forekommer legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjoner. 
Skadenivået har vært relativt uforandret siden 2012 både i Helse Stavanger og i 
landet forøvrig. Forbedringsarbeid i og utenfor pasientsikkerhetsprogrammet vil på 
sikt muligens påvirke GTT resultatene i riktig retning. 
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 Prosentdel av relevante enheter i regionen der tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementerte. (Mål: 100 %). 
 

 

 
Det vises her til punkt under «Andre oppgåver i 2017» hvor det er redegjort for 
implementering av pasientsikkerhetsprogrammet. 

 

6 Plandokument 
Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, 
infrastruktur m. v. som vil kunne få betydning for helseforetaket og sørge-for-ansvaret. 
Kapittel 6.1 skal konkretisere behov i framtiden, mens kap. 6.2 skal beskrive styret sine 
planer for å møte disse utfordringene. 

6.1 Utviklingstrender og rammevilkår 
I kap.6.1 blir det på generelt grunnlag gjort rede for utviklingstrekk og forventede 
ressursmessige konsekvenser av dette i form av økonomi, personell og 
spesialkompetanse. Tidshorisont 3-4 år. 

6.1.1  Utviklingen innenfor opptaksområdet 

Helse Stavanger: 
I Helse Vest sin nye virksomhetsstrategi, Helse2035, fremgår det klart hvilke utviklinger 
innen befolkning, kapasitet, og funksjon som skal prege alle deler av aktiviteten, enten 
det gjelder pasientbehandling, forskning, opplæring eller utdanning. Nasjonal helse- og 
sykehusplan gir klare føringer for spesialisthelsetjenesten i Norge, også i Helse Vest. 
Enkelte spesialiserte sykehusfunksjoner må samles. Selv om regionsykehuset vil ha det 
største og mest spesialiserte tilbudet, vil de to universitetssykehusene i regionen måtte 
ta seg av de tyngste og mest krevende pasientene, inkludert regionale funksjoner hos 
både elektive og akutte pasienter. Dette vil gi Helse Stavanger, som Norges tredje største 
akuttsjukehus, både utfordringer og muligheter fremover. Det blir enda viktigere med 
økt samarbeid og god funksjonsfordeling mellom helseforetakene for å sikre 
kostnadseffektiv drift. 
 
Ressurstilgangen vil bli strammere i åra som kommer. På samme tid vil en se vekst i 
behov og behandlingsmuligheter. Ikke minst vil bruk av kostbare medikamenter innen 
kreftbehandlingen og kroniske betennelsessykdommer gi store helsegevinster, men 
utgjøre en stadig økende andel av totalkostnadene i spesialisthelsetjenestene. Alt dette 
vil øke behovet for prioritering av hvilke helsetjenester som skal tilbys. 
Befolkningssammensetningen i opptaksområdet til Helse Stavanger vil i årene som 
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kommer være preget av en raskt stigende andel eldre pasienter (> 75 år), som er den 
befolkningsgruppen som bruker spesialist-helsetjenesten mest.  Vi står overfor store 
oppgaver, utfordringer og muligheter i perioden som kommer. I fellesskap med 
pasientene, medarbeiderne og samarbeidspartene skal vi bygge en framtidsrettet og 
bærekraftig helsetjeneste basert på verdiene respekt, trygghet og kvalitet. 

 

6.1.2 Økonomiske rammeforutsetninger 
Helse Stavanger: 
De siste fire årene har den kraftige veksten innenfor kostbare legemidler og 
medikamenter påvirket helseforetakenes økonomi. Veksten har årlig vært på mellom 20 
% og 30 %. Foretakene ser de samme utviklingstrekk innenfor behandlingshjelpemidler 
(BHM). Her går utviklingen fort og kostnadene knyttet til dette har eskalert. 
Helseforetakene er ikke finansiert for en slik vekst. Helseforetakene har også fått årlig 
strammere økonomi grunnet innføringen av avbyråkratiserings- og 
effektivitetsreformen (ABE). Årlig får også helseforetakene strammere finansiering 
grunnet underregulering av lab- og radiologi takster med mere.  
 
Helse Stavanger er godt i gang med prosjekt SUS2023 og bygging av nytt sykehus på 
Ullandhaug. Dette er et omfattende investeringsprosjekt som legger begrensninger på 
foretakets øvrige investeringsbudsjett. Helseforetaket legger ikke til grunn i sitt 
langtidsbudsjett at finansieringen vil bli styrket i årene fremover. Dette leder igjen til en 
stram og utfordrende drift i de kommende årene. 

6.1.3  Personell og kompetanse  

Helse Stavanger: 

Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helse Stavanger nå 
og i fremtiden skal kunne tilby pasienter kvalitativt rett behandling med effektiv bruk av 
ressurser. Utviklingen fra september 2015 til september 2017 viser en bedring i 
rekrutteringssituasjonen, men foretaket har en negativ utvikling for enkelte grupper av 
spesialsykepleiere. Utfordringen er størst knyttet til intensivsykepleiere, 
anestesisykepleiere og jordmødre. Sykepleiere er kritisk kompetanse og det vil derfor 
alltid være viktig for foretaket med en jevn rekruttering av sykepleiere, og spesielt å 
sikre nok spesialsykepleiere.  
 
Å rekruttere, beholde og videreutvikle relevant kompetanse er en strategisk 
hovedsatsing for Helse Stavanger. Dette er også avgjørende for at foretaket skal kunne 
ivareta de fire ansvarsområdene som ligger til spesialisthelsetjenesten: 
pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring. Foretaket har derfor et sterkt 
fokus på systematisk og langsiktig planlegging av rekrutteringsarbeidet. Tiltakene vil 
kontinuerlig være under evaluering og eventuelt endring. Av nåværende tiltak kan det 
blant annet nevnes strategisk kompetanseheving, lederutvikling, trainee-stillinger for 
sykepleiere, og generelle arbeidsmiljøtiltak. Alle sykepleiere/spesialsykepleiere tilbys 
også 100 % fast stilling. Helse Stavanger deltar jevnlig på relevante messer, utstillinger 
og konferanser for å møte og knytte kontakter med studenter tidlig i studieløpet. 
Foretaket arrangerer også Åpen dag for sykepleierstudenter annen hvert år med 
omvisning, samt informasjon om sykehuset og karrieremuligheter. Dette startet i 2015, 
og har vært vellykket ved at flere har søkt jobb i etterkant. Alle klinikkene arrangerer 
introduksjonssamlinger for nye medarbeidere med en innføring i sykehusets visjon, 
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verdier, oppdrag og ansvar. Foretaket jobber nå med å utarbeide et eget 
introduksjonsprogram for nye ledere.  
 
Optimalisering av driften er viktig for foretaket. Oppgavedeling mellom yrkesgrupper er 
et vesentlig tiltak for å imøtekomme fremtidens behov for personell i 
spesialisthelsetjenesten. Oppgavedeling innebærer å vurdere om arbeidsdelingen 
mellom ulike faggrupper kan gjøres mer optimal. Foretaket har også innført avansert 
oppgaveplanlegging. Dette muliggjør planlegging lengre frem i tid og dermed bedre 
disponering av ressurser.  
 
Helse Stavanger bidrar i arbeidet med å videreutvikle nasjonal bemanningsmodell som 
et verktøy for strategisk planlegging av personell- og kompetansebehov i regionen og 
nasjonalt. Foretaket vil prøve ut bemanningsmodellen i forbindelse med fremtidig behov 
for kompetanse. 
 
Helse Stavanger er en stor kompetanseorganisasjon som samarbeider med en rekke 
utdanningsinstitusjoner om utdanning av helsepersonell. Årlig har foretaket store 
studentkull fra ulike studieretninger i klinisk veiledet praksis. Det er en nær 
sammenheng mellom studenter som gjennomfører praksis ved sykehuset, og 
rekruttering av nyutdannede. Et nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner 
er derfor avgjørende for å sikre rekruttering, samt videreutdanning av egne 
medarbeidere. Tiltak knyttet til studietilbud, omfang og gjennomføringsgrad er en 
strategisk viktig prioritering. I 2017 har foretaket opprettet en egen 
Undervisningsavdelingen. Avdelingen fungerer både på strategisk og operativt nivå, og 
skal initiere til og støtte opp om kunnskaps- og kompetanseutviklingen i foretaket. 
 
Foretaket har også et godt samarbeid med Rogaland Fylkeskommune vedrørende 
fagopplæring i videregående skole. Pr. september 2017 har Helse Stavanger 20 
ambulanselærlinger. Dette rapporteres å dekke rekrutteringsbehovet på 
ambulansesentralene i vårt nedslagsfelt. Det største lærefaget er helsefagarbeider. 
Foretaket har eget opplæringskontor for disse og har til enhver tid mellom 50 – 60 
lærlinger fordelt på første- og andreårslærlinger. Til siste opptak var det ca. 110 søkere 
til 26 læreplasser. Det har de siste årene vært stort fokus på oppgaveglidning, rett 
kompetanse på rett sted. Dette arbeidet har vist at helsefagarbeideren er en viktig resurs 
også i framtidens spesialisthelsetjeneste.  
 
Samfunnskontrakten som er inngått mellom partene i arbeidslivet har til hensikt å sikre 
flere lærlingplasser på ulike fagområder. Foretaket er godkjent lærebedrift innen mange 
områder hvor det gjennomføres lærlingekontrakter som ender opp med fagbrev. Her 
kan nevnes portør, vekter, kontor og administrasjon, samt renhold. Nytt for 2017 er at 
en medarbeider har startet opp i det nye byggdrifterfaget. 
 

6.1.4 Bygningskapital – status og utfordringer 

 
Helse Stavanger: 
Byggenes tilstand ble vurdert i MultiMap-rapporten våren 2017. Ved kartlegging av 
bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk” 
lagt til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 
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er best og 3 er dårligst.  

 
I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som kort kan 
oppsummeres som: 

o TG 0: Ingen avvik 
o TG 1: Mindre eller moderate avvik 
o TG 2: Vesentlig avvik 
o TG 3: Stort eller alvorlig avvik 

 

211001 – VARMESENTRALEN 

Varmesentralen inneholder sentrale elementer i sykehusets tekniske infrastruktur som 
driften er helt avhengig av. Bygget er totalt sett i tilfredsstillende stand og kan drives 
videre slik det er med fortsatt ordinært vedlikehold. De mest presserende 
vedlikeholdsbehovene knytter seg til gamle elektrotavler og vinduer som en må påregne 
at må byttes ut i de nærmeste årene.  
 
VVS-anleggene i fyrrommet er vedlikeholdskrevende. Det må her påregnes økte 
vedlikeholdskostnader for å holde anleggene i drift. 
 

211002 – ADM. BYGG 

Administrasjonsbygget er bygget i 1940 og tilfredsstiller verken dagens krav til 
ventilasjon eller energiforbruk. Bygget har en vektet tilstandsgrad på 2,0 (betydelige 
mangler og oppgraderingsbehov) Bygget har også en utilfredsstillende fleksibilitet. Det 
kan videreføres som et kontorbygg, men en bruksendring vil medføre at nye 
byggeforskrifter trer inn og en rehabilitering vil være kostbar. 

 

211004 – ØSTBYGGET 

Østbygget er bygget i flere etapper i tidsrommet fra 1925 til 2004. Bygget har en vektet 
tilstandsgrad på 1,9 (betydelige mangler og oppgraderingsbehov) og har en 
konstruksjon som gjør det lite fleksibelt. En rehabilitering av bygget vil være 
uhensiktsmessig. Bygget inneholder etter 2023 ingen funksjoner som ikke kan flyttes til 
andre arealer. 

211005 – VESTBYGGET 

Vestbygget stod ferdig i 1978. På tross av dette fremstår bygget i relativt god stand, men 
bærer preg av at lite av byggets overflater er oppgradert siden det var nytt. En del 
utskiftninger av tekniske anlegg er utført og bygget ansees å kunne drives videre med 
ordinært vedlikehold. Bygget har en vektet tilstandsgrad på 1,7.  
 
Lysanlegget i bygget er utdatert og lyskildene som benyttes er ikke lenger i produksjon. 
Heisanleggene i bygget er fra byggeår, men de er godt vedlikeholdt og vil fortsatt kunne 
være i drift med samme vedlikeholdsstandard. Avhengig av fremtidig bruk kan det 
vurderes om en kan sette noen heiser ut av drift grunnet overkapasitet. 
 
Det er også påvist slitasje i byggets avløpsnett, men anlegget kan benyttes videre, dog 
med risiko for hyppigere lekkasjer med påfølgende vedlikeholdsarbeider. Dersom 
bygget skal benyttes betydelig ut over 2030 bør rørrehabilitering vurderes. 
Bygget vil i 2023 inneholde funksjoner som PET, Høresentralen og Nukleærmedisin.  
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211006 – MR-BYGG 

MR-bygget ble oppført i 1986, men fremstår i god stand. Det er gjort en del utskiftninger 
og rehabiliteringer i bygget siden det var nytt. Bygget har en vektet tilstandsgrad på 1,1 
som bekrefter at bygget er i god stand. Dog må en forvente at det vil bli behov for å skifte 
taktekkingen i løpet av en 10 års periode. Bygget inneholder tungt medisinskteknisk 
utstyr som vil være svært kostbart å flytte.  

 

211007 – SYDBYGG – Etappe 1, 2 og 3 

Sydbygget er oppført i 3 etapper, men fremstår i dag som en enhet. Bygget er i relativt 
god stand med en vektet tilstandsgrad på 1,6. Dog er det betydelige vedlikeholds- 
utfordringer knyttet til rustsprengninger i byggets fasadeelementer. Det er sommeren 
2017 startet opp vedlikeholdsarbeider for å rette opp i de mest presserende forhold 
rundt dette, men det vil være forbundet med betydelige kostnader å få gjort utbedringer 
og stoppe den negative utviklingen knyttet til fasadeelementene. 
 
1 etappe i sydbygget (høyblokken) inneholder sentrallager med varemottak, 
oppvåkning, vestibyle, poliklinikker, aula og møterom samt 5 sengeetasjer som vil flytte 
til Ullandhaug.  
 
2 etappe inneholder garderober, røntgenavdeling og sentral operasjonsavdeling som er 
funksjoner som det fortsatt vil være behov for etter 2023. 
 
3 etappe inneholder kapell, avdeling for patologi med obduksjon, poliklinikker og 
medisinsk biokjemi sitt laboratorium. Dette er det fortsatt vil være behov for etter 2023. 

 

Heisanleggene har fått tilstandsgrad 2 og 3. Dette skyldes anleggenes alder. 
Heisanleggene er på tross av alder i god stand grunnet omfattende serviceprogram og vil 
fortsatt kunne benyttes i mange år med videreføring av dagens serviceavtaler. 

 

211010 – MIKROBIOLOGISK 

Mikrobiologbygget ble i sin tid bygget som Statens Mikrobiologiske laboratorium i 1961. 
På tross av at bygget har gjennomgått omfattende rehabiliteringer er bygget 
uhensiktsmessig. Samlet vektet tilstandsgrad er satt til 1,7. Bygget anbefales kun 
videreført med bakgrunn i at avdelingen ikke er prioritert i BT 1 og at det vil være for 
kostbart å relokalisere avdelingen til andre lokaler på Våland. 
 

211011 – PORTBYGGET 

Portbygget stod ferdig i 1927. Bygget har fått en tilstandsgrad på 1,7, men tilfredsstiller 
ikke dagens krav. Det er lite fleksibelt, dårlig isolert og uten balansert ventilasjon. 

 

211012 – VASKERIBYGG 

Vaskeribygget er også fra 1927. Som portbygget er vaskeribygget av lav standard og 
bygget tilfredsstiller verken energi- eller klimakrav. 
 

211013 – AMBULANSE 

Ambulansesentralen er bygget i 1982 og bygget har tilfredsstillende standard. Bygget er 
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gitt en vektet tilstandsgrad på 1,4. Bygget kan videreføres med ordinært vedlikehold.  
Bygget kan drives videre med dagens virksomhet, som er garasjer for gartnerseksjonen 
samt noen kontorer/oppholdsrom. Bygget kan frigjøres dersom det skulle være behov 
for tomtearealet. 
 
Ventilasjonsanlegget er utslitt og utdatert, er heller ikke tilkoplet den sentrale 
driftsovervåkingen (SD-anlegget). Ventilasjonsanlegget bør byttes ut i løpet av 
kommende år dersom bygget fortsatt skal benyttes. 
 

211014 – HEMATOONKOLOGIBYGG 

Bygget ble bygget i 1996 og er gitt en samlet tilstand på 1,3. Bygget er i god stand og kan 
drives videre med ordinært vedlikehold. Bygget inneholder også avdeling for 
strålebehandling som skal være igjen på Våland etter 2023. 
 

211015 – HAUALANDHUSET 

Dette bygget har fått en tilstandsgrad på 2,4 og ble oppført i 1952. Bygget er ikke 
tilfredsstillende til bruk for Helse Stavanger.  
 

211016 – MODULBYGG B 

Bygget har en tilstandsgrad på 1,4 og ble oppført i 2001. Bygget kan drives videre med 
ordinært vedlikehold.  

 

211017 – MODULBYGG A 

Bygget har en tilstandsgrad på 2,1 og ble oppført i 1996. VVS anlegget er av varierende 
kvalitet og det er utfordringer rundt byggets fundamentering som har medført setninger 
med påfølgende skjevheter. Bygget kan drives videre med ordinært vedlikehold. 
Alternativt så kan en søke å selge bygget for flytting til annen tomt. 

 

211018 – FORSKNINGS HUS 

Bygget er opprinnelig bygget som bolighus som ble oppført i 1950. Bygget har fått en 
tilstandsgrad på 1,8. Bygget tilfredsstiller verken krav til fleksibilitet, energibruk eller 
inneklima. Bygget ligger på en strategisk tomt.  

211020 APOTEKBYGG 

Apotekbygget er bygget i 1999 og har fått en samlet tilstandsvurdering på 1,2. Bygget er 
i god stand og vil kunne drives videre med ordinært vedlikehold.Bygget inneholder i dag 
lokaler for avdeling for patologi og poliklinikk. 
 

211022 MOBA 

MOBA ble bygget i 2008 og har fått en samlet tilstandsvurdering på 0,3. Bygget er i god 
stand og kan videreføres med ordinært vedlikehold. Det er dog utfordrende å fylle 
bygget med ny drift etter 2023, da bygget er spesialbygget til funksjoner som 
akuttmottak, intensivavdeling og intervensjonslabber. 

 

211023 – NYE HAUALAND 

Nye Haualandhuset er bygget som en tomannsbolig og stod ferdig i 1994. Det kan fortsatt 

leies ut til boligformål inntil eventuelt tomten trengs til annet formål. 
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211041 INTERNATBYGGET 

Internatbygget ble oppført som sykepleierinternat i 1970. Etter dette er bygget ombygd 
til kontorbygg. Bygget inneholder i dag Vardesenteret, Pusterommet samt 111 kontorer. 
Bygget er generelt i bra stand med en vektet tilstandsvurdering på 1,5. Dog er det en 
utfordring med byggets taktekking som har en lekkasje som det har vist seg svært 
vanskelig å lokalisere. 

 

211051 PARKERINGSHUS 

Parkeringshuset er i bra stand og anbefales videreført uendret. 

 

221001 – BYGG A PSYKIATRISK 

Bygget er bygget i 1996 og fremstår i god stand og er gitt tilstandsgrad 1,3. Bygget vil 
kunne drives videre med ordinært vedlikehold. 
 

221002 – BYGG B PSYKIATRISK 

Bygget er bygget i 1996 og fremstår i god stand og er gitt tilstandsgrad 1,3. Bygget kan 
drives videre med ordinært vedlikehold. 

 

221003 – BYGG C PSYKIATRISK 

Bygget er bygget i 1996 og fremstår i god stand og er gitt tilstandsgrad 1,2. Bygget kan 
drives videre med ordinært vedlikehold. 

 

221004 – BYGG D PSYKIATRISK 

Bygget er bygget i 1996 og fremstår i god stand og er gitt tilstandsgrad 1,0. Bygget kan 
drives videre med ordinært vedlikehold. 
 

221005 – BYGG E PSYKIATRISK 

Bygget ble bygget i 1968 og har manglende fleksibilitet. Bygget er gitt tilstandsgrad 1,7. 
Det er også vedlikeholdsutfordringer, da spesielt ved byggets VVS-anlegg. Det har den 
senere tid vært flere lekkasjer i byggets rørnett og ventilasjonsaggregatene er av eldre 
dato. Deler av dekke på grunnen er diffusjonsåpent med de utfordringene dette gir. 
Radonmålinger i bygget viste høye verdier når ventilasjonsanleggene er avskrudd. På 
grunn av dette går nå ventilasjonsanleggene kontinuerlig. Bygget kan drives videre på 
kort sikt, men må gjennomgå omfattende renoveringer dersom det skal benyttes frem til 
2040. 
 

221006 – BYGG F PSYKIATRISK 

Bygg F er oppført i 1970 og har en tilstandsgrad på 1,5. Bygget er i tilfredsstillende 
stand, men arealeffektiviteten er lav, da bygget opprinnelig er bygget som skole. 
Grunnet mangel på ledige lokaler som er egnet til denne virksomheten anbefales bygget 
videreført. Radonmålinger i bygget viser for høye verdier når ventilasjonsanleggene er 
avskrudd. På grunn av dette går ventilasjonsanleggene kontinuerlig. 
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221016 – OASEN 

Bygget er et bolighus som ble bygget ca. i 1970. Bygget tilfredsstiller ikke kravene til 
yrkesarealer. 
 

240301 – LASSA REHAB 

Lassa rehabilitering sin bygningsmasse fremstår i meget god stand og er vurdert til en 
tilstandsgrad på 0,6. Arealene er tilpasset den virksomheten som er der i dag og bygget 
anbefales derfor videreført. VVS anleggene tilknyttet svømmebassenget er i god stand, 
men vil kreve utskiftninger i større tempo enn anleggene ellers. 
 

Arealeffektivisering 
Hovedfokus er å skape og rydde for mest mulig klinisk areal inne i hovedarealene av 
sykehuset på Våland. Et større tiltak som nettopp er gjennomført var å flytte 
Kommunikasjonsavdelingen ut av sykehuset og over til internatet.   
Kommunikasjonsavdelingens areal ble deretter tilpasset Biblioteket, som ved dette fikk 
et redusert areal for sin drift.  Bibliotekets areal er likevel stort nok da den digitale 
hverdagen gjør at mange hyllemeter med litteratur kunne fases ut.  Disse flyttinger 
skapte rom for å etablere mange kontorarbeidsplasser i de gamle lokalene til 
Biblioteket, som igjen gir mulighet for mer klinisk areal i de enkelte sengeposter og 
poliklinikker disse flytter fra. 

 

Kostnadseffektivisering 
Eiendomsavdelingen har stort fokus på å ta i bruk ny teknologi der dette er mulig.  Nytt 
FDVU program gir nå muligheten til å betjene arbeidsordre ved hjelp av Nettbrett eller 
Smarttelefon.  Den største gevinsten ser vi på de ambulante tjenestene, der håndverker 
kan hente opp og ferdigstille arbeidsordre mens han er ute på eksterne lokasjoner. Det 
er dessuten kjøpt inn flere klipperoboter, og det vil bli vurdert om det skal kjøpes inn 
flere når erfaring fra bruken foreligger. 
 
Planer og/eller nye prosjekt 
SUS 2023 tar naturlig nok mye av fokus og investeringsmidler.  Det er derfor begrenset 
med planer for nye investeringer på eksisterende bygningsmasse. Hovedfokus er å drive 
bygningsmassen på best mulig og sikker måte frem til nytt sykehus kan tas i bruk.   
 

6.2 Strategier og planer i helseforetaket 
Denne delen beskriver helseforetaket sine planer for å møte utviklingen, medregnet de 
områdene som er skissert i kap. 6.1. Forankring til overordnede strategier. 
 
Helse Stavanger: 
Som nevnt under kapittel 2.1 ble Helse 2035 ble vedtatt i Helse Vest styret 11. mai 2017. 
Strategien er ambisiøs, og legg opp til store endringer i hvordan Helse Vest skal yte 
helsetjenester og ivareta samfunnsansvaret i årene som kommer. Bedre samhandling, 
innovasjon og bruk av ny teknologi er viktige svar. Strategien er tydelig på utfordringen 
knyttet til at vi har begrensede ressurser - både økonomiske og menneskelige - samtidig 
som behovet for behandling i befolkningen og behandlingsmulighetene vokser. Tydelige 
prioriteringer mellom behov, muligheter og tilgjengelige ressurser må til for å sikre ei 
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bærekraftig utvikling. 
 
Målene for strategien er: 

o Trygge og nære helsetjenester 
o God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet 
o Aktiv pasientdeltaking og helhetlig behandling 
o En framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon  

 

I strategien er det lagt vekt på de områdene som er omfattet av de viktigeste endringene 

framover: 
o Kvalitet og pasienttrygghet 
o Kommunikasjon og prioritering 
o Pasienter med flere sykdommer 
o Standardiserte pasientforløp 
o Et enhetlig helsevesen 
o Strategisk samarbeid med de private 
o Øket verdiskaping 
o Spesialisthelsetjenester utenfor sykehus 
o Forsking, innovasjon og teknologi 
o Våre medarbeidere 
o Ledelse 
o Struktur og organisering 

 
Strategien for Helse Stavanger (2018-2023) Strategien bygger på visjon, verdier og mål 
som ligger i Helse2035:  
 
Visjon:  Å fremme helse, mestring og livskvalitet  
Verdier: Respekt, trygghet, kvalitet 
Mål:  Trygge og nære helsetjenester 

God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet 
Aktiv pasientdeltakelse og helhetlig behandling 
En fremtidsrettet og innovativ kompetanseorganisasjon  

 
I tillegg har Helse Stavanger i det foreløpige arbeidet trukket opp fire spesifikke 
innsatsområder i strategi perioden, som i tillegg til eksisterende planer og rammeverk 
både nasjonalt, regionalt og lokalt, bygger videre på Helse Stavanger sin 
Forskningsstrategi 2017–2025 og Helse Stavanger HFs strategi mot antimikrobiell 
resistens 2017–2021:  
 

o Pasienten som medspiller 
o SUS2023: nytt sykehus, nye muligheter 
o Videreutvikle universitetssykehusfunksjonen 
o Bidra til bekjempelse av antimikrobiell resistens (AMR) 

 

Styret vil behandle endelig forslag til strategi for perioden 2018-2023 tidlig 2018. 
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Registrering av omfang -prosjektbeskrivelse 
 

Prosjektet som omhandler transport av psykisk syke har besluttet å registrere omfanget av 

psykiatriske transporter og situasjoner prehospitalt. Dette gjøres for å innhente nødvendig data 

i forbindelse med å utvikle tilbudet til denne gruppe pasienter. Målet med prosjektet er å sikre 

pasienter en verdig transport og å redusere politibistand. 

 

Det er etablert en psykiatriambulanse i Helse Stavanger som er operativ fra kl. 09:00 til 21:00. 

I natt og helg samt helligdager vil den ordinære ambulansedriften ivareta transporten. Alle 

ambulanser må, når situasjonen krever det, søke bistand fra politi. Det er likevel grunn til å tro 

at ved å utvikle gode samarbeidsrutiner med politi, vil man kunne redusere bruk av slik 

bistand.  

 

 

Tidsrom for registrering: fom. mandag 2. mai -  tom. søndag 15. mai 2016. 

 

 

Hvem som omfattes av registreringen: 
 

Psykiatriambulansen 

Psykiatriambulansen registrerer sine turer og har god oversikt over hva den blir bruk til. Det 

er ønskelig å registrere hvor mange ganger psykiatriambulansen får hjelp av politi. Hvor 

mange turer kjører psykiatriambulansen under en tvangsparagraf, og hvor mange turer kjører 

ambulansen totalt i denne perioden. Registreringene legges inn i statistikkprogrammet SPSS 

og tabeller hentes derfra. 

 

AMC2 (Akutt mottakspost C2) 

Akutt mottakspost ved psykiatrisk divisjon tar i mot pasienter i opptaksområdet som er det 

samme som for psykiatriambulansen.  Avdelingen har oversikt over hvordan pasienter 

kommer inn til innleggelse. Det er ønskelig å registrere om pasienter kommer med politi, med 

ambulanse, med andre eller alene. Ledelsen instruerer de ansatte i å være påpasselige med å 

registrere omstendighetene ved hvordan pasienter kommer inn til innleggelse I Dips. Dips er 

den elektroniske pasientjournalen som brukes ved Sykehuset 

 

Ambustat fra Bliksund 

Alle ambulanser registrerer sine turer i Ambustat. Det er derfor ønskelig å kartlegge i hvor 

stor grad ambulanser i Helse Stavanger har transporter som er registrert under primærproblem 

psykiatri eller primærproblem rus/ intox. Ambustat er en web-basert database over 

ambulanseoppdrag. Løsningen ble etablert grunnet behov for gode driftsdata i 

ambulansetjenesten.  

 

AMIS (Akuttmedisinsk informasjonssystem) 

AMK registrerer henvendelser i AMIS. Dette gir en oversikt over hvor mange psykiatriske 

problemstillinger som blir meldt inn til AMK. Når psykiatriambulansen er operativ blir denne 

satt inn nå personell på AMK finner det hensiktsmessig. I de tilfellene psykiatrisk ambulanse 

ikke er tilgjengelig vil AMK registrere tiltaket «Ikke ledig psykiatriambulanse». I dag skjer 

dette kun når psykiatriambulansen er i tjeneste. I registreringsperioden vil tiltaket «Ikke ledig 

psykiatriambulanse» også settes på natt, helg og helligdag. Dette vil gi en god oversikt over 



behovet for dette tiltaket også når psykiatriambulansen ikke er i drift. Ledelsen ved AMK 

instruerer de ansatte i å være oppmerksom på at dette tiltaket skal settes gjennom hele døgnet 

i registreringsperioden. AMIS er et IT-støtteverktøy som benyttes ved akuttmedisinske 

kommunikasjonssentraler (forkortet AMK) og ved legevakt sentraler (LV) samt ambulanse-

tjenesten i Norge. AMIS har full nasjonal utbredelse og benyttes idag ved alle AMK-sentraler 

i landet 

 

Politi 

Politiet registrerer helseoppdrag de er involvert i. Det har vist seg noe vanskelig å få en 

detaljert oversikt over type bistand. For at det skal bli enklere å skille ut de gangene politiet 

har gitt bistand til transport av psykisk syke vil det være nødvendig å gå inn i hver enkelt 

logg. Prosjektgruppa får tilgang til denne loggen ved å møte opp på politistasjonen gjennom 

prosjektperioden. I denne perioden vil prosjektgruppa få en kontaktperson hos politiet som 

bistår ved uthenting av logger. Det er verdt å merke seg at situasjoner som ikke nødvendigvis 

er merket psykiatri også kan utvikle seg til psykiatritilfeller. Operasjonssentralen blir instruert 

av ledelsen til å merke slike typer oppdrag med psykiatri i etterkant slik at det skal være 

enklere å finne frem til dem. 

  



Psykiatriambulansen 
 

I registreringsperioden hadde psykiatriambulansen 55 oppdrag fordelt på 9 dager der den var i 

tjeneste. Psykiatriambulansen er ikke i tjeneste på helg, natt eller på helligdag. I 

registreringsperioden var det en helligdag. Psykiatriambulansen er i tjeneste fra klokken 09.00 

til 21.00. I denne registreringen inkluderes de somatiske turene som psykiatriambulansen 

kjører. Fra psykiatriambulansens årsrapport 2015 og halvårsrapporten fra 2016 er andelen 

somatiske oppdrag 30-35 %. I kortere registreringsperioder vil dette variere. I denne 

registreringsperioden var andel somatikk nærmere 50 %. 

 

Oppdrag fordelt på problemstilling for psykiatriambulansen: 

 Antall Prosent 

 Psykose 7 12,7 

Angst 1 1,8 

Suicidal 9 16,4 

Depresjon 2 3,6 

Somatikk 26 47,3 

Ukjent 2 3,6 

Rus 2 3,6 

Selvskading 2 3,6 

Annen psykiatrisk problemstilling 3 5,5 

Demens 1 1,8 

Total 55 100,0 

 

27 transporter handler om psykiatri, noe psykiatriambulansen har et utvidet ansvar for. De 

første 6 månedene 2016 hadde psykiatriambulansen 459 oppdrag i den kategorien. 

Psykiatriambulansen kjører ofte pasienter som er henvist eller innlagt på tvang til 

bestemmelsessted. 16 pasienter kommer i denne kategorien. Det vil si i omtrent 6 av 10 turer, 

noe som samsvarer med halvårsrapporten til psykiatriambulansen. 

 

Oppdrag fordelt på paragraf i psykisk helsevernloven. Somatiske turer går under frivillighet i 

denne tabellen: 

 Antall Prosent 

 Frivillig 36 65,5 

§ 3-2 10 18,2 

§ 3-3 6 10,9 

ukjent 3 5,5 

Total 55 100,0 

 

  



Psykiatriambulansen kjører ofte pasienter til innleggelse eller til vurdering av legevakt/ 

fastlege. 

 

Bestemmelsessted for transporten 

 Antall Prosent 

 Legevakt 6 10,9 

AMC2 9 16,4 

Somatisk avdeling, SUS 17 30,9 

Psykiatrisk avdeling, SUS 3 5,5 

Sykehjem 4 7,3 

Jæren DPS 8 14,5 

Fant ikke pasienten 2 3,6 

Ingen transport 3 5,5 

Avbrutt/ omdirigert 2 3,6 

Annet 1 1,8 

Total 55 100,0 

 

 

Psykiatriambulansen har hatt bistand av politi 5 ganger av 55 transporter. 2 ganger ved at 

politi har vært der i starten av oppdraget og ambulansen har tatt over. 3 ganger har 

psykiatriambulansen bedt om bistand under oppdraget. I tillegg har politi overlatt 3 oppdrag 

til psykiatriambulansen. Dette ved at de har overført oppdraget til AMK ved at de først har 

kommet i kontakt med pasienten. Da ofte uten bistand til å løse selve oppdraget. 

 

Politibistand 

 Antall Prosent 

 Nei 50 90,9 

Bistand fra politi ved oppstart av tur 2 3,6 

Bedt om bistand fra politi under 

gjennomføringen av oppdraget 
3 5,5 

Total 55 100,0 

 

  



I hvilke tilfeller politi er brukt ses i neste tabell. Her ser vi at de 5 gangene politiet er 

involvert, er ved transporter til legevakt, AMC2, psykiatrisk avdeling og sykehjem. 

 

Ved hvilke transporter brukes politi 

 

Bruk av politi 

Total Nei 

Bistand fra politi 

ved oppstart av tur 

Bedt om bistand 

fra politi under 

gjennomføringen 

av oppdraget 

Hvor transporteres pasienten Legevakt 5 1 0 6 

AMC2 8 1 0 9 

Somatisk avdeling, SUS 17 0 0 17 

Psykiatrisk avdeling, SUS 2 0 1 3 

Sykehjem 3 0 1 4 

Jæren DPS 8 0 0 8 

Fant ikke pasienten 2 0 0 2 

Ingen transport 2 0 1 3 

Avbrutt/ omdirigert 2 0 0 2 

Annet 1 0 0 1 

Total 50 2 3 55 

 

Ved en transport til AMC2 ble politiet involvert, og da i starten av oppdraget. 

Psykiatriambulansen hadde totalt 9 turer inn til AMC2 i denne perioden. 

  



AMC2 
 

I registreringsperioden ble det kartlagt hvordan pasienter kom inn til akuttmottaket i psykiatri. 

Til sammen 75 pasienter kom inn til mottaket. I forhold til når psykiatriambulansen er 

tilgjengelig, ble det satt et skille mellom dag og natt. Dag fra kl. 09:00 til kl. 21:00. Det 

samme i helg. På den måten kan vi se når det kommer flest pasienter inn til sykehuset. 

 

Tidspunkt ved ankomstAMC2 

 Antall Prosent 

 Dag ukedag 42 56,0 

Natt ukedag 11 14,7 

Dag helg 15 20,0 

Natt helg 7 9,3 

Total 75 100,0 

 

De fleste pasientene kommer i ukedagene når psykiatriambulansen kjører. 20 ganger kommer 

pasient med ambulanse, 15 ganger med annet helsepersonell, 15 ganger alene og 16 ganger 

sammen med pårørende. Noen ganger er politi med i tillegg, men 6 ganger kommer politi med 

pasienten alene. 

 

Alene eller med pårørende til AMC2 

 Antall Prosent 

 Alene 15 20,0 

Pårørende 16 21,3 

Med andre 41 54,7 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

 

Med helsepersonell til AMC2 

 Antall Prosent 

 Helseperonell 15 20,0 

Ambulanse 12 16,0 

Psykiatriambulanse 8 10,7 

Ikke med helsepersonell 37 49,3 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

  



Politi ved ankomst AMC2 

 Antall Prosent 

 Ja 10 13,3 

Nei 62 82,7 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

 

Hvis vi utelater der det er ukjent hvordan pasienten kom inn til AMC2, ser vi at i 10 av 72 

tilfeller er politiet med. Av de 10 kom politiet med pasienten alene 6 ganger. Politi kom 

sammen med pårørende 1 gang og med ambulansen 3 ganger. Alle gangene politiet har bistått 

ved innleggelse var pasienten henvist på tvungen observasjon. Totalt var 30 pasienter henvist 

på tvang i denne perioden. 

 

 

Politi ved ankomst AMC2 

 

Alene eller pårørende 

Total Pårørende Med andre 

Følge av helse Ambulanse 0 3 3 

Ikke med helsepersonell 1 6 7 

Total 1 9 10 

 

 

Politi ved ankomst AMC2 og henvisningsparagraf 

 

Politi 

Total Ja Nei Ukjent 

Frivillig eller tvang § 2-1 frivillig 0 42 3 45 

§ 3-2 tvungen observasjon 10 13 0 23 

§ 3-3 tvungen psykisk helsevern 0 6 0 6 

§ 3-5 tvungen psykisk helsevern uten 

døgnopphold 
0 1 0 1 

Total 10 62 3 75 

 

 

 

  



Når kommer pasient med politi? 

 

Politi 

Total Ja Nei 

Dag natt eller helg Dag ukedag 2 11 13 

Natt ukedag 2 3 5 

Dag helg 2 4 6 

Natt helg 4 2 6 

Total 10 20 30 

 

Av 30 pasienter henvist på tvang, kom 17 pasienter inn til AMC2 på natt og helg. Av de 17 

pasientene var politiet med ved 8 innleggelser. Av 13 pasienter henvist på tvang under 

psykiatriambulansens åpningstid var politiet med ved 2 innleggelser. 

 

De tilfellene politiet kommer alene med pasienten skjedde det en gang på dagtid ukedag, 

engang på dag i helg og 4 ganger på natt i helg. 

 

 

Politi og helse 

 

Følge av helse 

Total Ambulanse 

Ikke med 

helsepersonell 

Dag natt eller helg Dag ukedag 1 1 2 

Natt ukedag 1 1 2 

Dag helg 1 1 2 

Natt helg 0 4 4 

Total 3 7 10 

 

Politi og alene/ pårørende 

 

Alene eller pårørende 

Total Pårørende Med andre 

Dag natt eller helg Dag ukedag 0 2 2 

Natt ukedag 1 1 2 

Dag helg 0 2 2 

Natt helg 0 4 4 

Total 1 9 10 

 

 

 

 

 

 



Frivillighet eller tvang 

 

Frivillig eller tvang 

Total § 2-1 frivillig 

§ 3-2 tvungen 

observasjon 

§ 3-3 tvungen 

psykisk helsevern 

§ 3-5 tvungen 

psykisk helsevern 

uten døgnopphold 

Dag natt eller helg Dag ukedag 29 8 4 1 42 

Natt ukedag 6 4 1 0 11 

Dag helg 9 5 1 0 15 

Natt helg 1 6 0 0 7 

Total 45 23 6 1 75 

 

Av 18 pasienter som kommer på natt (kl 21:00-kl.09:00), kommer 11 på tvang. Av 42 

innleggelser som kommer når psykiatriambulansen er i tjeneste (kl. 09:00-21:00), kommer 13 

på tvang. Det vil si at 6 av 10 innleggelser på natt er på tvang mot 3 av 10 innleggelser på 

dagtid.  

 

For å sammenligne med journalregistreringer gjort av AMC2 selv,  har prosjektgruppa hentet 

informasjon fra halvårsrapporten til AMC2, og fra psykiatriambulansens halvårsrapport. 

 

 
Hentet fra AMC2 s halvårsrapport  jan-jun 2016. 

 

Denne registreringen viser at 5 av 10 innleggelser på natt (kl. 22:00-kl. 08:00) er på 

tvangsparagraf  og 4 av 10 innleggelse på dag/ kveld (kl. 08:00-kl. 22:00) er på 

tvangsparagraf. 

 

I følge psykiatriambulansens halvårsrapport kjøres 126 pasienter inn til AMC2 på en tvungen 

innleggelsesparagraf. Hvis vi går ut ifra at tvangsinnleggelser på AMC2 fordeles jevnt ut over 

uken kan vi si at det totalt har vært 249 pasienter henvist inn til AMC2 på en tvungen 

innleggelsesparagraf i psykiatriambulansens åpningstid det første halve året 2016. 

Psykiatriambulansen kjører da omtrent 50 % av disse. Totalt sett kommer 

psykiatriambulansen med 27 % av alle tvangsinnleggelser på AMC2. Avgrensning mellom 

dag og natt er noe forskjellig ved AMC2 og psykiatriambulansen, men vi mener 

omfangsregistreringen er kan sammenlignes og vil gi oss en indikasjon på 

psykiatriambulansens involvering i psykiatriske innleggelser. 

 

Av alle pasienter som blir henvist inn til AMC2 på en tvangsparagraf kommer de fleste på 

dag/ kveld.  

Dag/ kveld kl. 08:00- kl. 22.00  348 stk 74 % 

Natt kl. 22:00-kl. 08:00   124 stk 26% 



Ambulansens oppdragsregistrering 
 

I denne registreringen er det ambulansepersonell som registrerer i Bliksunds Ambustat. Her 

registreres alle oppdrag i etterkant av at de er utført. Ambulansepersonell kan registrere ett 

primærproblem. I flere oppdrag som handler om psykiatri vil det være somatisk 

primærproblem som må registreres. Dette i tilfeller med for. Eksempel selvskadende atferd. 

Skillet mellom et somatisk oppdrag og et psykiatrisk oppdrag vil derfor være noe annerledes 

her da somatisk avklaring før psykiatrisk hjelp ofte forekommer. Likevel vil dette gi oss en 

indikasjon på hvor mange av de psykiatriske hendelsene psykiatriambulansen håndterer. 

 

 

I registreringsperioden registrerte ambulansepersonell i helse Stavanger 54 oppdrag med 

primærproblem psykiatri. 19 av disse ble kjørt av psykiatriambulansen. Det vil si omtrent 35 

% av turene med psykiatri som primærproblem. I åpningstiden til psykiatriambulansen kjører 

psykiatriambulansen omtrent 70 % av turene med psykiatri som primærproblem. 

 

Psykiatriambulansen har samarbeid/ bistand av politi i 3 av 19 oppdrag når det gjelder 

psykiatri. Totalt ble det ytt bistand i 12 av 54 oppdrag totalt ved oppdrag som handler om 

psykiatri. 

 

Bistand av politi når det gjelder rus/ intoks: 

 Alle oppdrag i helg, og da etter klokken 20.00. 

 

Bistand av politi ved primærproblem psykiatri: 

 5 oppdrag i psykiatriambulansens åpningstid. 3 av disse sammen med 

psykiatriambulansen 

 5 oppdrag på natt. 4 av disse på natt i helg. 

 2 oppdrag på dagtid i helg. 

 

Bistand av politi ved primærproblem psykiatri: 

 Psykiatriambulansen 16 % 

 Totalt alle ambulanser i helse Stavanger: 22 % 

 Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 26 % 

 

 

Totalt ble det registrert bistand/ samarbeid med politi i totalt 54 hendelser i 

registreringsperioden. Dette innbefatter alle typer primærproblem. Bistand/ samarbeid med 

politi under primærproblem psykiatri, eller rus/intoks utgjør 31 % av det totale antall 

hendelser der politi er involvert sammen med ambulanse.   

 
I psyk. amb åpningstid Utenfor åpningstid SUM Psykiatriambulansen 

Hendelser psykiatri 27 27 54 19 

Hendelser rus/ intoks 10 29 39 0 

Politibistand psykiatri 5 7 12 3 

Politibistand rus/ intoks 0 5 5 0 



For å sammenligne med data hentet i registreringsperioden har prosjektgruppa hentet ut tall 

fra Ambustat registrert fra 1. januar 2016 tom 30. september 2016. 

 

Alle ambulanser i Helse Stavanger 

Totalt antall psykiatrioppdrag: 1139 

Assistanse av politi: 319, 28 % av alle oppdrag med primærproblem psykiatri 

 

Søk etter ukedager 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Psykiatri 142 180 174 166 147 139 189 

Politi 39 56 56 42 32 38 56 

Andel 

politi 

27 % 31 % 32 % 25 % 22 % 27 % 30 % 

 

 

Psykiatriambulansen 

Totalt antall psykiatrioppdrag: 341 

Assistanse av politi: 83, 24 % av alle oppdrag med primærproblem psykiatri. 

 

Søk etter ukedager 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Psykiatri 59 72 70 75 63 0 2 

Politi 14 13 22 20 13 0 1 

Andel 

politi 

24 % 18 % 31 % 27 % 21 %  50 % 

 

 

 

Utvalgte stasjoner i Helse Stavanger: 

 

Søk på hele perioden: 

 Egersund Jæren Strand Sandnes Stavanger 

Psykiatri 57 154 49 168 673 

Politi 15 51 8 44 193 

Andel politi 26 % 33 % 16 % 26 % 29 % 

 

Disse stasjonene står for 97% av alle psykiatrioppdrag i følge Bliksund 

1101 oppdrag av totalt 1139 

  



AMK 
 

AMK registrerer og loggfører henvendelser i Amis. I registreringsperioden registrerte AMK 

24 hendelser der de hadde foretrukket å sende psykiatriambulansen. Personal i AMK benytter 

seg av psykiatriambulansen når de mener denne kan ha forutsetning til å løse oppdrag på en 

god måte. Dette er gjerne ved vanskelige saker, der politi ville vært neste alternativ. Enten ved 

at det er snakk om tvangsinnleggelse eller at det er en uro/aggresjonsproblematikk på stedet. 

 

Tiltaket « ikke ledig psykiatriambulanse» fordeler seg på samtidighetskonflikter når 

psykiatriambulansen er i tjeneste og ved hendelser på natt og helg. 

 

 

Registrert «ikke ledig psykiatriambulanse i AMK» 

  Ukedag Natt ukedag Helg Sum 

0700-1400 

A   1 

5 H 1  1 

V 1  1 

1400-2100 

A   1 

6 H 2  1 

V   2 

2100-0700 

A   1 

13 H  6 2 

V  3 1 

 Sum 4 9 11  

 

Rød (akutt) - A Gul (haster) - H Grønn (vanlig) - V 

 

 

Ut i fra denne registreringen ser vi at det har vært 4 samtidighetskonflikter i 

psykiatriambulansens åpningstid. Samtidig har det vært 20 hendelser i psykiatri utenom 

psykiatriambulansens åpningstid der AMK hadde foretrukket å sende ut denne ambulansen. 

13 av disse hendelsene skjedd på natt. 

  



Politi 
 

Politiets egen logg beskriver hendelser der politi har håndtert situasjoner betegnet som 

psykiatriske hendelser. Operasjonssentralen har på forhånd blitt instruert i å være 

oppmerksom på at situasjoner som i utgangspunktet ikke handlet om helse/ psykiatri kan 

utvikle seg slik, og derfor må registreres i etterkant. Dette gjelder for eksempel husbråk. Alle 

hendelser i løpet av registreringsperioden ble da gått gjennom av prosjektgruppa og de 

hendelsene som ble vurdert aktuell for ambulanse/ psykiatriambulanse ble registrert. På den 

måten håpet vi å få en oversikt over omfanget av politiets involvering i slike situasjoner. I 

politiets logg er det ikke alltid beskrevet om det er psykiatriambulanse eller ordinær 

ambulanse politiet samarbeider med.  

 

Registreringsperiode: 2. mai til og med 15. mai 2016, 2 hele uker. 

 

 

Når oppstår behov for politi 

 Antall Prosent 

 Dag ukedager 11 30,6 

Natt ukedager 6 16,7 

Dag helg 3 8,3 

Natt helg 16 44,4 

Total 36 100,0 

 

De fleste hendelser politiet er involvert i skjer i helgene på kveld og natt. 

 

Samarbeid med ambulanse 

 Antall Prosent 

 Ja 16 44,4 

Nei 20 55,6 

Total 36 100,0 

 

Av 36 situasjoner der politiet håndterer en situasjon der psykisk syke er involvert, håndterer 

politiet over halvparten uten samarbeid med ambulanse. Situasjonene er av ulik karakter og 

flere av situasjonene der politiet ikke involverer ambulanse er det lite hensiktsmessig å 

involvere ambulanse da det dreier seg om søk etter person, eller situasjonen er avklart på 

stedet. 
 
 
  



Oppdragenes karakter 

 Antall 

 Ambulanse tar over oppdraget 8 

Politi kjører selv til bestemmelsessted 14 

Søk etter person 3 

Politi er med i ambulansen 2 

Politi kjører bak ambulansen 1 

AMK tar over oppdraget før patrulje sendes ut 2 

Annet der politipatrulje ikke er involvert 1 

Avklares uten transport 4 

Ukjent hvem som transporterer pasienten 1 

Total 36 

 

Beskrivelse av oppdragenes karakter. Selv om politi selv kjører til bestemmelsessted ,har i 

noen tilfeller også ambulanse vært involvert. I flere situasjoner tar ambulanse over oppdraget. 

 

 

Bruk av politi etter tidspunkt 

 

Ambulanse 

Total Ja Nei 

Hendelsestidspunkt Dag ukedager 7 4 11 

Natt ukedager 3 3 6 

Dag helg 2 1 3 

Natt helg 4 12 16 

Total 16 20 36 

 

I helgen er det flest tilfeller der ambulanse ikke er involvert. 22 av 36 situasjoner som 

involverer psykisk syke skjer på natt, og da spesielt på natt i helg. I 15 av disse situasjonene er 

ikke ambulanse involvert. 14 situasjoner som involverer psykisk syke skjer på dag, og i 5 av 

disse er ikke ambulanse involvert. 

 

  



Oppdragenes karakter og bruk av ambulanse 

 

Ambulanse 

Total Ja Nei 

Type situasjon Ambulanse tar over oppdraget 8 0 8 

Politi kjører selv til bestemmelsessted 2 12 14 

Søk etter person 0 3 3 

Politi er med i ambulansen 2 0 2 

Politi kjører bak ambulansen 1 0 1 

AMK tar over oppdraget før patrulje sendes ut 0 2 2 

Annet der politipatrulje ikke er involvert 1 0 1 

Avklares uten transport 1 3 4 

Ukjent hvem som transporterer pasienten 1 0 1 

Total 16 20 36 

 

I situasjoner der politiet ikke involverer ambulanse er det relevant å se på de gangene politiet 

selv kjører til bestemmelsessted.  I andre tilfeller vil involvering av helse/ ambulanse ha 

mindre/ liten betydning da situasjoner enten blir avklart, det er snakk om søk etter person, 

eller at operasjonssentralen overfører oppdraget til AMK uten at patrulje sendes ut. 

 
 
Hendelser der ambulanse ikke er involvert. 

 

Hendelsestidspunkt 

Total Dag ukedager Natt ukedager Dag helg Natt helg 

Type situasjon Politi kjører selv til bestemmelsessted 3 1 0 8 12 

Søk etter person 1 0 0 2 3 

AMK tar over oppdraget før patrulje 

sendes ut 
0 1 0 1 2 

Avklares uten transport 0 1 1 1 3 

Total 4 3 1 12 20 

 

Av 12 oppdrag der politiet ikke involverer ambulanse og selv kjører til bestemmelsessted, 

skjer 8 av disse på natt i helg. 

 

 

 

  



Hendelser der ambulanse er involvert. 

 

Hendelsestidspunkt 

Total Dag ukedager Natt ukedager Dag helg Natt helg 

Type situasjon Ambulanse tar over oppdraget 4 1 1 2 8 

Politi kjører selv til bestemmelsessted 0 1 0 1 2 

Politi er med i ambulansen 1 1 0 0 2 

Politi kjører bak ambulansen 1 0 0 0 1 

Annet der politipatrulje ikke er involvert 1 0 0 0 1 

Avklares uten transport 0 0 0 1 1 

Ukjent hvem som transporterer 

pasienten 
0 0 1 0 1 

Total 7 3 2 4 16 

 

Av 16 hendelser der ambulanse er involvert er politiet med til bestemmelsessted 5 ganger. En 

situasjon der det ikke var beskrevet hvem som fullførte oppdraget. I de andre situasjonene ble 

situasjonen avklart eller ambulanse tok over oppdraget/ transporten. 

 

  



Sammendrag 
 
Psykiatriambulansen kjørte 27 turer som omhandlet psykiatri i registreringsperioden. 16 

transporter handlet om pasienter som var/ble henvist på tvang eller allerede var under tvungen 

psykisk helsevern. Psykiatriambulansen har registrert 9 turer inn til AMC2 i perioden. 1 av de 

turene ble politiet involvert, men kun i starten av oppdraget og da ikke helt frem. Totalt 

samarbeidet psykiatriambulansen med politi 5 ganger i denne perioden. 2 ganger i starten av 

oppdraget og 3 ganger ba psykiatriambulansen om bistand underveis i oppdraget. 

 

 I Bliksund er psykiatriambulansen registrert med 19 turer med primærproblem psykiatri. 

Dette samsvarer ikke med psykiatriambulansens egne data som sier 27. Forklaringen til dette 

er at ambulansen kan registrere hjem/ ut/ innkjøring ved transporter mellom institusjoner. 

Dette kan være transporter med behov for psykiatrikompetanse, men de fanges ikke opp i 

dette registreringsverktøyet. En annen forklaring er at primærproblem registreres forskjellig. 

Selvskading/ tablettintoks kan registreres som en somatisk problemstilling selv om tiltakene i 

hovedsak er psykiatriske. 

 

Det ble lagt inn 75 pasienter ved AMC2 i denne perioden. 42 pasienter ble lagt inn i 

psykiatriambulansens åpningstid. 45 kom inn til AMC2 med helsepersonell. 16 kom med 

pårørende og 15 kom alene. 10 pasienter kom med politi. 

 

Av 10 som kom til AMC2 med politi var ambulansen med i 3 av dem og pårørende med ved 1 

innleggelse. 6 ganger kom politi med pasienten alene. Alle 10 gangene politi var med, var 

pasienten henvist på en tvangsparagraf. Totalt var 30 pasienter henvist på/ underlagt en 

tvangsparagraf i denne perioden. 6 ganger kom politi alene med pasienten. 4 ganger på natt i 

helg, 1 gang på dag i helg og 1 gang i en ukedag. 

 

Halvårsrapporten fra AMC2 2016 viser at 5 av 10 innleggelser på natt (kl. 22:00-kl. 08:00) er 

på henvist på tvangsparagraf og 4 av 10 innleggelse på dag/ kveld (kl. 08:00-kl. 22:00) er 

henvist på tvangsparagraf. 

 

Av alle registrerte transporter med primærproblem psykiatri i registreringsperioden kjører 

psykiatriambulansen 35 % av turene. I psykiatriambulansens åpningstid kjører 

psykiatriambulansen 70 % av turene. 

 

Av alle registrerte transporter med primærproblem psykiatri fra 1. januar tom 30. september 

kjører psykiatriambulansen 30 % av turene.  

 

Bistand av politi til ambulanser ved primærproblem psykiatri i registreringsperioden:  

Totalt alle ambulanser: 22 % 

Psykiatriambulansen: 16 % 

Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 26 % 

 

Bistand av politi til ambulanser ved primærproblem psykiatri fra 1. januar tom 30. september 

2016: 

Totalt alle ambulanser: 28 % 

Psykiatriambulansen: 24 % 

Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 30 % 

 



Totalt utgjør politibistand ved primærproblem psykiatri eller rus/intox 31 % av alle 

situasjoner ambulansen trenger bistand. 

 

Hos AMK registreres oppdrag der det er ønskelig at psykiatriambulansen kunne vært et tiltak. 

I registreringsperioden ble det registrert « ikke ledig psykiatriambulanse» 24 ganger. 13 

ganger var på natt og 7 ganger i helg.  

 

36 ganger har politiet vært involvert i hendelser med psykisk syke i følge politiets egen logg i 

registreringsperioden. 16 ganger av disse har ambulanse også vært involvert. 16 av 36 

hendelser skjer på natt i helg. I 4 av disse hendelsene har ambulanse vært involvert.  

Totalt var det 20 hendelser der ambulanse ikke er involvert. Av disse kjører politiet selv med 

pasienten til bestemmelsessted 12 ganger. 8 av disse skjedde på natt i helg. 

 

 

 

 

Sentrale funn: 

 

 Politi kjører ofte alene med pasienter til psykiatrisk helsehjelp, og da spesielt på natt i 

helg. 

 

 Psykiatriambulansen transporterer 30 % av alle transporter med primærproblem 

psykiatri. 

 

 Politi bistår psykiatriambulansen mindre enn andre ambulanser ved primærproblem 

psykiatri 

 

 Tre av fire innleggelser på tvang skjer på dag/ kveld mellom 08:00 og 22:00. 

 

 Totalt transporterer psykiatriambulansen tre av ti tvangsinnleggelser inn til AMC2. 

 

Kommentarer 
 

I denne registreringen fremgår det at psykiatriambulansen får mindre bistand av politi enn 

andre ambulanser ved primærproblem psykiatri. Vi vet at psykiatriambulansen er bevisst på å 

ta over en transport så fort man vurderer det forsvarlig, noe som indikerer at tiden politi 

bruker på et oppdrag reduseres, men dette gjøres også av andre ambulanser. 

Psykiatriambulansen kjenner også godt til lover og regler og organisasjonsstrukturen, noe som 

kan gjøre psykiatriambulansen i stand til å informere pasienten om dette. Personal fra 

psykiatriambulansen har også en relasjon til flere pasienter og tilgang til å hente informasjon i 

elektronisk pasientjournal 

 

Psykiatriambulansen blir prioritert ved utfordrende psykiatriske vurderinger/hendelser og ved 

tvangsinnleggelser. Samtidig er den ikke tilgjengelig natt og i helg. På kveld/ natt i helg er det 

mange tilfeller av samtidig rus/ psykiatri problemstillinger som kan gjøre 

ambulanseoppdragene mer utfordrende. Av registreringen er politiet mest involvert på kveld/ 

natt i helg. 

 



Ved en riktig risikovurdering av ambulanse og politi i fellesskap, kan politi forlate 

hendelsesstedet og være i beredskap til andre oppdrag. Ved flere tilfeller er ikke ambulanse 

involvert i transport. I de tilfellene kjører politiet pasienten til kvalifisert helsehjelp selv. 

 

Selv om det er en indikasjon på at en ambulanse med riktig kompetanse vil redusere 

politiinvolvering vil tilgjengelighet til ambulansen ha en god del å si. Ved flere samtidige 

hendelser vil man få en samtidighetskonflikt, og AMK må prioritere hvilke hendelser som 

ambulansen kjører ut på først. Ved at politi selv transporterer pasienten til kvalifisert 

helsehjelp i noen tilfeller må da ses på som nødvendig for at pasienten skal få hjelp raskt. 

 

 I andre tilfeller der politi ikke involverer ambulanse, er det i politiets logg ikke beskrevet at 

ambulanse er vurdert, men at pasienten transporteres til helsehjelp fordi man ønsker å spare 

tid. Ved noen loggføringer fremgår det ikke at helse er forsøkt kontaktet i det hele tatt. Det 

kan godt være man har forsøkt å få en ambulanse på plass, men hvis man ikke har det, mister 

pasienten muligheten for å velge hvordan han ønsker å bli transportert. Dette kan føre til en 

unødvendig stigmatisering og belastning for pasienten. 

 

 

 























 

 
 

STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 05.12.2017  

SAKSBEHANDLER: Halvor S. Karlsen  

SAKEN GJELDER:    Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger 

   Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i  

   universitetsområdet  

 

ARKIVSAK: 2017/2  

STYRESAK: 111/17 

  

  
STYREMØTE: 18.12.2017  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret i Helse Stavanger HF godkjenner avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
Utvikling KF om overdragelse av tomtegrunn til nytt sykehus i Universitetsområdet, vedtatt 
av fylkesutvalget 28.10.17.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Oppsummering 

Helse Stavanger HF har forhandlet frem en avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
Utvikling KF om kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet. Fylkesutvalget behandlet 
avtalen 28.11.17 og vedtok da følgende enstemmig: 
  
«1. Fylkesutvalget godkjenner avtale om overdragelse av tomtegrunn til Helse Stavanger HF 
med følgende presisering vedr. kap. 9 - Rett til tilbakekjøp:  
 
- Beregning av tilbakekjøpspris utsettes til tidspunkt for eventuelt tilbakekjøp av tomt. 
Tilbakekjøpsprisen skal da settes til et beløp som medfører at Helse Stavanger får betalt for 
rågrunnskost ved opprinnelig kjøp, tillagt feltets forholdsmessige andel av kostnader påløpt ved 
tiltak som har medført en byggemodning av feltet som kjøpes tilbake.  
 
2. Fylkesordfører gis fullmakt til å signere endelig avtale om overdragelse av tomtegrunn til 
Helse Stavanger HF.»  
 
Det er i avtaleteksten tatt forbehold om at avtalen godkjennes av styret i Helse Stavanger HF 
og styret i Stavanger Utvikling KF.  
 
Adm. dir. anbefaler at styret i Helse Stavanger godkjenner avtalen. 
 

Bakgrunn for saken 

Helse Stavanger har ført en dialog med Rogaland fylkeskommune om kjøp av tomt for nytt 
universitetssykehus på Ullandhaug siden 2015. Det vises til notatet som ble fremlagt i 
styremøte 22. mars d.å under Adm. orientering (2/2017 pkt. 1) hvor det er nærmere 
redegjort for historikken i saken.    
 

Ulike løsninger ble vurdert, men den skissen partene ble enige om å gå videre med, var at 
Helse Stavanger skulle kjøpe grunn til et komplett fremtidig sykehus i området og ta ansvar 
for å bygge den infrastruktur for vei, vann og avløp som er nødvendig for å kunne ta i bruk 
første byggetrinn for et nytt sykehus. Denne infrastrukturen ville også betjene de 
gjenværende byggefelt, som beholdes av Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. 
De gjenværende byggefeltene blir dermed delvis byggemodnet og få en betydelig 
verdistigning.  
 
Skissen går ut på at Helse Stavanger kjøper feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4, OPT5, 
OPT6, PH3 og PH4 på til sammen 132 da, mens Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune beholder sine arealer i feltene OPT2, OPT3, KT11 og BOP4 på til sammen 72 da.  
 
Skissen innebærer at Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune får oppgjør for 
tomtesalget til Helse Stavanger i form av et naturalvederlag som består av delvis 
byggemodning av de gjenværende byggefeltene. 
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Kostnadene for Helse Stavanger til kjøp av tomt og bygging av infrastruktur er med 
utgangspunkt i denne skissen beregnet til følgende (prisnivå januar 2016): 
 
Opparbeidelse av infrastruktur (kostnad ekskl. mva.)     365 mill. 
kr 
Kjøp av 30 da råmark fra Ipark Eiendom AS        18 mill. 
kr 
Kjøp av 18 da råmark fra private grunneiere        11 mill. 
kr 
Sum kostnader til tomt og infrastruktur       394 mill. 
kr 
Refusjon fra Bypakke Nord-Jæren       - 40 mill. kr 
Sum etter refusjon av Bypakke Nord-Jæren      354 mill. 
kr 
 
Det er da lagt til grunn at Helse Stavanger i forbindelse med bygging av første byggetrinn for 
nytt sykehus bare bygger de vei-, vann- og avløpsanlegg som er nødvendige for å ta det nye 
sykehuset i bruk (delområde 1).  
 
Dette innebærer at anlegg for 87 mill. kr (452– 365 mill. kr) utsettes til senere. Det meste av 
disse utsatte anleggene, beregnet til 68 mill. kr i skissen, skal betjene de felt Rogaland 
fylkeskommune og Stavanger kommune beholder. De resterende anleggene, beregnet til 19 
mill. kr, skal betjene Helse Stavangers felt i nedre del av området (felt OPT5 og OPT 6), som 
skal bygges ut i senere byggetrinn. 
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Figuren under viser hvilke veianlegg som er nødvendig for å kunne ta i bruk første byggetrinn 
for et nytt sykehus og som inngår i de beregnede infrastrukturkostnadene på 365 mill. kr. I 
tillegg må det opparbeides omfattende vann- og avløpsanlegg, som også inngår i 
infrastrukturkostnadene på 365 mill. kr. 
 

 
 
Forslaget til avtale 

Forslaget til avtale bygger på skissen datert 03.02.17 og områdereguleringen som ble vedtatt 
av Sola kommunestyre 23.03.17 og Stavanger bystyre 27.03.17. 
 

Etter avtalen kjøper Helse Stavanger de deler av feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4, 
OPT5, OPT6, PH3 og PH4 som eies av Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune (ved 
Stavanger Utvikling KF) på til sammen 102 da. Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
kommune beholder feltene OPT2, OPT3, KT11 og BOP4 på til sammen 72 da. 
 
Helse Stavanger betaler for kjøpet av tomtearealene fra Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune med et naturalvederlag i form av delvis byggemodning av de feltene som 
selgerne beholder i området. Naturalvederlaget er nærmere definert i avtalen.  
 
Kostnadene til naturalvederlaget er beregnet til ca. 90 mill. kr ekskl. mva. (prisnivå januar 
2016). Dette vil være Helse Stavangers kostnader for å få hånd om 102 da byggefelt fra 
Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Tomtekostnadene for byggefeltene blir 
dermed 90 mill. kr : 102 da = 880 kr/m2 ekskl. mva. (prisnivå januar 2016). 
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Beregning av strøksprisen for råmark 
Fylkesrådmannen fremla en verdivurdering av fylkeskommunens eiendommer på Ullandhaug 
for fylkesutvalget til møtet 17.03.15 i sak 55/15. I saksfremlegget til fylkesutvalget ble det da 
henvist til tidligere salg av eiendommer i området, blant annet fylkeskommunens salg av ca. 
70 da til Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark i 2007. (Stiftelsen benyttet da dette 
tomteområdet som tingsinnskudd i Kunnskapsparken Eiendom AS, som skiftet navn til Ipark 
Eiendom AS 06.02.08). I saksfremlegget sto det at prisen på dette arealet, som ble vurdert 
som råtomt, «ble etter takst og forhandlinger satt til 600 kr/m2. Regulert for prisstigning vil 
dette i 2015 tilsvare ca. 750 kr/m2.» 
 
Dette er imidlertid ikke korrekt. Det fremgår av saksfremlegget til fylkesutvalgets møte den 
16.10.07, da salget til Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark ble besluttet, at fylkeskommunens 
tilbud var 600 kr/m2, men at endelig pris ble fastsatt til 427 kr/m2 (sak 233/07). 
 
I saksfremlegget til fylkesutvalget 17.03.15 ble det også vist til at Forus Tomteselskap AS (nå 
Forus Næringspark AS) «kjøpte i 2006 eiendommer til råmarksprisen 300 kr/m2, prisregulert 
til 2015 gir dette tomtepriser på ca. 500 kr/m2.»  På dette grunnlaget konkluderte 
fylkesrådmannen med følgende: 
 
«Legger man til grunn tidligere salg og informasjon om andre tomtekostnader, er det 
naturlig å anslå en markedsverdi for den fylkeskommunale eiendommen på Ullandhaug 
på omkring 500 kr/m2.» 
 
Fylkesutvalget tok denne verdivurderingen til orientering 17.03.15. 
 
Helse Stavanger har siden den gang lagt til grunn at dette er råmarksprisen for tomtegrunnen 
som skal erverves fra fylkeskommunen til nytt sykehus. Vår vurdering er at råmarksprisen, på 
grunn av den negative økonomiske utviklingen i regionen, ikke har steget fra 2015 og frem til 
i dag. Vi legger til grunn at markedsverdien som ble anslått til 500 kr pr m2 av 
fylkeskommunen i 2015, var en strøkspris for hele utbyggingsområdet, uavhengig av om 
arealene reguleres til byggeformål, trafikkformål, park eller friområder.  
 
Figuren under viser hele utbyggingsområdet i nedre del av Universitetsområdet, inklusive de 
tilstøtende arealene som er regulert til trafikkformål, park eller friområder. Det kan være 
naturlig å legge dette området, som er beregnet til 356 da, til grunn for beregning av 
strøksprisen for råmark. Arealet som er regulert til naturområde på østsiden av 
utbyggingsområdet er ikke medregnet i dette utbyggingsområdet. 
 
Av dette utbyggingsområdet utgjør byggefeltene, inklusive områdene som er regulert til 
parkeringshus, til sammen 204 da. 
 
Dette betyr at byggefeltene utgjør 57 % av det totale utbyggingsområdet. 
 
Etter forslaget til avtale med Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling AS, skal altså 
Helse Stavanger betale et naturalvederlag som er kostnadsberegnet til 880 kr/m2 eks. mva. 
(prisnivå januar 2016) for byggefeltene som Helse Stavanger kjøper. Helse Stavanger skal 
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etter denne avtalen ikke betale for grunn som er regulert til samferdselsanlegg, teknisk 
infrastruktur og grønnstruktur i områdereguleringen for Universitetsområdet. 
 
For å kunne regne ut strøksprisen for området, vil det være riktig å fordele kostnadene til 
kjøp av tomt på hele utbyggingsområdet. Avtalen innebærer derfor at Helse Stavanger betaler 
en strøkspris på ca. 500 kr/m2 (880 kr/m2 x 0,57). 
 

 
 
 
Rett til tilbakekjøp 

Forslaget til avtale gir Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF rett til tilbakekjøp 
av delområde 2 (felt PH4, OPT5 og OPT6) dersom Helse Stavanger endrer sine planer og 
ønsker å selge delområdet eller ta det i bruk til andre formål enn universitetssykehus med 
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tilhørende funksjoner.  Retten til tilbakekjøp faller bort på det tidspunktet Helse Stavanger 
bygger ut delområde 2 i samsvar med innholdet i avtalen, og i alle tilfelle den 31.12.2047. 
 
Under forhandlingene om avtalen ble det gjort forsøk på å fastsette en pris pr. m2 tomt ved et 
eventuelt tilbakekjøp, uten at det ble enighet om dette.  
 
Avtalen legger derfor opp til at beregningen av tilbakekjøpspris utsettes til tidspunktet for et 
eventuelt tilbakekjøp. Tilbakekjøpsprisen skal da settes til et beløp som medfører at Helse 
Stavanger får betalt for rågrunn ved opprinnelig kjøp tillagt feltets forholdsmessige andel av 
kostnader påløpt ved tiltak som har medført en byggemodning av feltet som kjøpes tilbake. 
Prisen skal indeksreguleres frem til et eventuelt tilbakekjøp finner sted. 
 
Overtakelse og overskjøting av tomtegrunnen 
Avtalen gir Helse Stavanger rett til å overta tomtegrunnen når avtalen er godkjent av alle 
parter.  
 
Helse Stavanger kan kreve fradeling og overskjøting av arealene som omfattes av delområde 1 
(feltene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1, OPT4 og PH3) når det foreligger en godkjent 
detaljregulering (sannsynligvis våren 2018). Arealene som inngår i delområde 2 (felt OPT5, 
OPT6 og PH4) kan overskjøtes etter at naturalvederlaget er opparbeidet (sannsynligvis i 
2022). 
 
Refusjon fra Bypakken for Nord-Jæren og utbyggere nord for sykehustomten 
Helse Stavanger HF tar sikte på å oppnå en avtale om at Bypakken for Nord-Jæren skal betale 
en andel av kostnadene til opparbeidelse av kollektivaksen gjennom Universitetsområdet. 
Bakgrunnen for dette er at utbygging av kollektivfelt i aksen mellom Jåttåvågen, Universitetet 
i Stavanger og Stavanger sentrum inngår som et prosjekt i Bypakken for Nord-Jæren, som ble 
vedtatt av Stortinget 30.03.17. 
 
Helse Stavanger HF tar også sikte på å oppnå avtaler med utbyggere nord for sykehustomten 
om kostnadsbidrag til rekkefølgetiltak og infrastruktur som må bygges nord for 
sykehustomten. Bakgrunnen for dette er at dette er rekkefølgetiltak og infrastruktur som 
utbyggere nord for sykehustomten er avhengige av for å kunne oppføre nye bygg på deres 
tomter. 
 
Forslaget til avtale gir Helse Stavanger HF rett til å kreve refusjon eller inngå avtaler om 
bidrag fra andre uten at Rogaland fylkeskommune eller Stavanger kommune har krav på å 
motta deler av de bidrag som Helse Stavanger måtte oppnå. 
  
Konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at styret i Helse Stavanger HF godkjenner avtalen. 

   
Vedlegg: 
 
Vedlegg 0 –  Avtale om overdragelse av tomtegrunn 
Vedlegg 1 –  Plan 2510, Plankart 
Vedlegg 2 –  Plan 2510, Bestemmelser 
Vedlegg 3 –  Plan 0532, Plankart 
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Vedlegg 4 –  Plan 0532, Bestemmelser 
Vedlegg 5 –  FT-sak 31/16, FT-sak 84/16 og FU-sak 17/17 
Vedlegg 6 –  FT-sak 8/17 
Vedlegg 7 –  Skisse fra HS 03.02.2017 
Vedlegg 8 –  Kart datert 29.06.17: Eiendoms- og formålsangivelsene i Plan 2510 og 0532 
Vedlegg 9 –  Grunnboksutskrifter  
Vedlegg 10 – Kart datert 28.06.17: Veier/anlegg som skal bygges som ledd i byggemodning 
Vedlegg 11 – Kart datert 29.06.17: Vann-, spillvann, og overvannslendinger som skal bygges 
                          som ledd i byggemodning.  
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Bestemmelser for 

Plan nr. 2510, Områdereguleringsplan for Universitetsområdet,  

Hinna bydel 
 

Datert 25.05.2016, korrigert KBU 16.06.2016, rev. 15.11.2016, rev. KB 02.02.2017 

  

 

§ 1 Formål 
 
Planen skal sikre gode rammer for videre utbygging og utvikling av kunnskapsmiljøet på 
Ullandhaug, nytt sykehus, samarbeid med kunnskapsbaserte bedrifter, samt etablere et 
godt boligtilbud for studenter tilknyttet universitetsområdet.  

 

 

§ 2 Plankrav  

 

2.1 Detaljregulering 
Før utbygging skal det foreligge godkjent detaljregulering for hvert enkelt  
felt inklusiv tilstøtende torgarealer. Planen skal vise disponering av arealer til ulike formål, 
interne gatenett og utearealer/grønnstruktur, parkeringsløsning, omriss av planlagt 
bebyggelse samt eventuelle utvidelsesmuligheter, høyder, renovasjonsløsning iht. 
kommunalteknisk avfallsnorm, m.m.  
 
Tilpasning til terreng og eksisterende bygninger skal belyses med snitt, oppriss og i 3D- 
modell. Det skal redegjøres for overvannshåndtering på egen grunn og hvordan dette 
knyttes opp mot overordnet vannhåndtering for hele planområdet.  

 

2.2 Miljøoppfølgingsprogram  
Det skal i det videre arbeidet med detaljregulering, planlegging av oppføring og drift av 
bygg, legges vekt på å redusere utslipp av CO2. Det skal skje ved bruk av miljøvennlige 
materialer, energieffektive løsninger, energisparing, bruk av fornybar energi, samt redusert 
bilbruk. Det skal legges til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Det skal skje ved 
å opparbeide infrastruktur regulert i områdereguleringen og tiltak i egen virksomhet som 
garderober, innendørs sykkelparkering, bildeleordninger, støtte til busskort, parkeringsavgift 
og behovsprøvd parkeringskort o.l. Vannbåren varme skal benyttes. se pkt. 4.1, og felles 
energi og varmeløsninger skal vurderes ved alle nybygg.  
 
For å takle økt nedbør og hindre oversvømmelse i området skal det planlegges og 
gjennomføres tiltak for lokal overvannshåndtering og større fordrøyningsmagasin ved 
Madlaveien. 
 
Det skal lages miljøoppfølgingsprogram for hvert delfelt eller utbyggingsetappe. 
Miljøoppfølgingsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil med hensyn til blant 
annet energibruk, materialvalg, transport og massehåndtering, lokal overvannshåndtering, 
samt oppfølging gjennom alle ledd fram til gjennomføring og drift. Som ledd i dette skal det 
lages en mobilitetsplan for den samlede transporten som den enkelte virksomheten skaper. 
Transportutredningen som følger denne planen inneholder anbefalinger over 
organisatoriske tiltak. Det skal vurderes om noen av disse tiltakene er relevante ved 
utarbeidelse av mobilitetsplanen.  
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2.3  Vann- og avløpsplan  
Før igangsetting kan gis til tiltak, skal det foreligge detaljert vann- og avløpsplan, som tar 
hensyn til en framtidig avrenning for hele planområdet. Flomveier og overordnet 
overvannshåndtering, herunder fordrøyningsbassenger og åpne vannveier for hele 
planområdet, skal inngå i denne planen. Godkjent overordnet VA-plan skal legges til grunn 
for planleggingen. Ved prosjektering av grønnstruktur og overvannssystem kreves 
landskapsarkitekt og kompetanse på overvannshåndtering. Detaljplaner skal godkjennes av 
Stavanger kommune og Sola kommune. 

 

2.4 Samferdselsanlegg 
Ved første detaljregulering innenfor planområdet skal det lages en formingsveileder for 
opparbeidelse av gater og torg, som skal legges til grunn for utforming innenfor 
planområdet.  
 
Veganlegg (kjøreveg, gang- sykkelveg, kollektivanlegg m.m.) skal opparbeides etter 
detaljplaner utarbeidet i samsvar med vegnorm for Sør-Rogaland og skal godkjennes av 
vegmyndigheten i kommunen før tiltaket kan iverksettes. Sammen med de tekniske 
planene skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. Alle 
tekniske planer som berører fylkes- og riksvegnett skal oversendes Statens vegvesen til 
gjennomsyn. 
 

 

§3. Rekkefølgekrav 

 

3.1 Utbyggingsrekkefølge 

Området skal bygges ut som spesifisert: 

 Utbygging av U-feltene skal prioriteres langs ny hovedadkomst (U7-U14) og langs 
kollektivaksen fra nord til sør, før øvrige områder tas i bruk. 

 Utbygging av universitetsområdet skal i størst mulig grad sluttføres i nordre del før 
OPT-feltene tas i bruk. 

 BS9-BS12 skal ikke bygges ut før øvrige BS-felt, unntatt BS2, er ferdig utbygd.  

 SH-feltene skal ferdigstilles før OPT-feltene tas i bruk.  

 KT11 kan ikke bygges ut før øvrige KT-felt i all hovedsak er ferdig utbygd, og 
fordrøyning av overvann fra området oppstrøms er løst på hensiktsmessig måte 
og/eller det er sikret ny overvannskanal/-kulvert fra området og ut mot Hafrsfjord. 
Åpning av kanal som går igjennom Sola kommune skal vurderes.  

 

3.2 Rekkefølgekrav 
Det kan ikke gis byggetillatelse for nye bygninger innenfor felt U vest for kollektivaksen før 
det er sikret at ny hovedadkomst via Rennbergstien kan anlegges. Når ny hovedadkomst er 
etablert i Rennebergstien skal eksisterende adkomster til Kristine Bonnevies vei nord og 
sør for denne stenges. 

 

Før brukstillatelse gis til nye bygg, skal det være sikret at nødvendig infrastruktur skal 

komme på plass med angivelse av en plan for gjennomføring. Tilstøtende parkområder, og 

samferdselsformål skal ferdigstilles i takt med utbyggingen av det enkelte felt.  
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Ved utbygging på felt som ligger inn mot kollektivtraseen nord for Professor Olav Hanssens 

vei (U3, U6, U11, U14, U15, T1, KT1, KT3, HKT, KT2, U18, U17 og U16) eller felt U9, U10, 

U12, U13, U19 eller U20, skal opparbeidelse av kollektivtraseen med tilhørende sykkelfelt 

og gangarealer/torg nord for Professor Olav Hanssens vei, sikres gjennomført. 

Kollektivtraseen skal ferdigstilles i sin fulle bredde med tilhørende sykkelbaner og torg i 

samme takt som bebyggelsen langs gaten tas i bruk.  

 

Sykkelveg med fortau o_S1 og o_F1 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt U1-

U3 

Sykkelveg med fortau o_S3 og o_F3 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt U4-

U9. 

Sykkelveg med fortau o_S4 og o_F4 skal gjennomføres samtidig med utbygging av felt 

PH1, U12, BS5, BS6, BS7 og BS8. 

 

GS16 skal bygges samtidig med utbygging av BS2.  

 

Sykkelgate nord for Kjølv Egelands hus o_F2 ,o_S2, o_S11, o_F11, o_S15, o_F15 skal 

anlegges samtidig som utbygging av U1-U6 og U16 og U17. 

 

For felt BS9-12 tas i bruk, skal det være sikret at det kommer ny undergang, eventuelt 

kryssing i plan, for gående over Kristine Bonnevies vei (kobling mellom o_GS13 og o_Torg 

31, eventuelt vei gjennom friområde via o_GS11). 

 

Samtidig med utbygging av felt KT1, KT3, KT4, KT5, KT6 og PH2 skal sykkelvei med fortau 

i Professor Olav Hanssens vei ferdigstilles. 

 

Før delområdene KT10, SH og OPT kan tas i bruk, skal følgende være gjennomført: 

 løsning for overvannshåndtering i friområdet ved Madlaveien  

 kollektivfelt fra Kjell Arholms gate 41 og frem til Jåttåvågen  

 egen trase for syklister langs kollektivfeltet som kobles til planlagt sykkelstamvei, i 

nord via Torg29 og i sør ved Madlaveien. 

 gangareal/torg langs med kollektivfeltet fra Professor Olav Hanssens vei og til og 

med Madlaveien  

 parkeringshus som dekker byggetrinnets behov 

 ny adkomstvei og sykkelvei med fortau mellom Richard Johnsens gate og Kristine 

Bonnevies vei  

 nytt kryss med Kristine Bonnevies vei i Sola kommune, med svingefelt dimensjonert 

for utbyggingen 

 undergang under Kristine Bonnevies vei ved Madlaveien i Sola kommune  

Før utbygging av felt SH med mer enn 100 000 m2 BRA (sykehus byggetrinn 2), skal det 

vurderes om det er nødvendig å utvide krysskapasiteten for krysset med Kristine Bonnevies 

vei med forlenget høyresvingefelt, alternativt nytt kryss med Madlaveien. Det skal også 

utredes mulighet for gang- og sykkelforbindelse mot Sørmarka med bro over motorveien.  
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§ 4. Fellesbestemmelser  

 

4.1 Energiforsyning og miljø 

Energiløsninger skal være fremtidsrettede og robuste for å imøtekomme ny teknologi og 

markedsutvikling. All bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig 

energiforbruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål i henhold til den til enhver 

tid gjeldende TEK. 

 

Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme og kjøling. Det skal tilstrebes felles 

energiløsninger og energistyringssystemer. Energiløsninger skal i hovedsak baseres på 

fornybar energi. Herunder må også solcelle-, fjordvarme- og jordvarme vurderes. Behovet 

for energisentraler skal vurderes ved oppstart av ny detaljregulering. 

 

Alle bygg skal ha grønne tak og/eller vegetasjon på fasade. Dette gjelder også 

parkeringsanleggene.  

 

4.2 Nettstasjoner 

Det skal anlegges egne nettstasjoner innenfor hvert delfelt etter behov. Dette skal avklares 

med Lyse ved oppstart av detaljregulering. Nettstasjonene må etableres på bakkenivå, ha 

direkte adkomst og tilfredsstillende ventilasjonsforhold.  

 

4.3 Universell utforming 

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og bygninger 

skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. 

 

4.4 Arkitektur 

Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig 

kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og 

ressursvennlige løsninger, samt klimaeffektive byggematerialer.  

 

For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning og 

urban utforming. 

 

Uteområder/parkområder knyttet til det enkelte byggeområdet skal i størst mulig 

grad være offentlig tilgjengelig og integreres med tilstøtende offentlige 

grøntområder. Den ubebygde del av tomen skal opparbeides parkmessig.  

 

4.5 Renovasjonsløsning 

Nedgravde søppelcontainere skal benyttes der det er hensiktsmessig med plass 

til de nødvendige avfallsfraksjoner. Plass for håndtering av avfall, containere, 

komprimatorer og lignende skal ellers bygges inn i bygninger eller avskjermes 

med innhegning tilpasset bygningenes øvrige fasader. Utelager er ikke tillatt. 
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4.6 Lokalisering av parkeringsanlegg 
Det tillates ikke bakkeparkering i planområdet. All parkering med unntak av parkering for 
bevegelseshemmede og varetransport skal løses enten ved parkering under bakken eller 
parkering i parkeringshus som anvist i plankartet. 

 

Parkeringsanlegg PH1, og parkering innenfor U19 og eller U20, skal på sikt 

erstatte eksisterende bakkeparkering for U-feltene. Parkering innenfor U19 og 

eller U20 skal også dekke parkering for HKT, KT2, BS4 og BH.  

 

Parkering for felt KT1 og KT3 skal dekkes innenfor eget felt, som parkering under 

bygg.  

 

Parkering for felt KT4-KT7 skal dekkes i parkeringsanlegg på PH2 eller som 

parkering under bygg.  

 
Parkering for felt KT8-KT10, SH og OPT skal lokaliseres i parkeringshus PH3 og PH4 eller 
under bygg innenfor SH1, KT8 og KT10. PH4 kan utvides til OPT2 om nødvendig.  
 
Parkering for KT11 skal løses i bygg innenfor felt KT11. 
 
Parkering for BS5-BS8 og BS13 skal legges til PH1.  
 

 

4.7 Dimensjonering av parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg for sykehuset skal dimensjoneres for maksimalt 0,9 parkeringsplasser pr. 
100 m² BRA bruksareal opp til 100.000 m2, og 0,5 p-plasser per 100 m2 BRA for areal ut 
over 100 000 m2.   
 
Parkering for studentboliger skal dimensjoneres for maksimalt 0,1 p-plass per 100 m2 BRA. 
Plassene skal reserveres for gjester, bevegelseshemmede og bilpool.  
 

Parkeringsanlegg for universitetsformål skal dimensjoneres for maksimalt 0,5 

parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. Øvrige formål (kontor) innenfor felt KT skal 

dimensjoneres for maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. Parkering 

innenfor felt OPT skal være maksimalt 0,5 parkeringsplasser pr. 100 m² BRA. 

 

Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være klargjort for lading ved 

ferdigstillelse. Øvrige plasser skal være forberedt for senere oppkobling. 

 

5 % av parkeringsbehovet skal reserveres for parkering for bevegelseshemmede. 

Disse plassene kan plasseres nær hoved- og personalinngang. Ut over dette skal 

det kun tilrettelegges for varelevering og kortest mulig henting og bringing 

innenfor delområdene.  

 

 

4.8 Sykkelparkering 
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Sykkelparkeringen skal dimensjoneres i samsvar med kommuneplanens bestemmelser for 
parkering, Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal anlegges som innelåst sykkelparkering 
på egen grunn. Det skal ellers reguleres areal til overdekket og låsbare stativ. 
Sykkelparkering skal anlegges nær innganger og holdeplasser. 

 

Sykkelparkering for studentboliger skal løses overdekket og med låsbar adkomst.  

 

4.9 Støy 

Innendørs støynivå skal være iht. byggeforskriftene og støynivå som skyldes støy 

fra vei skal ligge under 55 Lden, jf. T-1442, ved uteoppholdsarealer.  Dette skal 

dokumenteres ved detaljregulering. Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også 

opprettholdes i bygge- og anleggsperioden. 

 

4.10 Avkjørsler  

Tillatte avkjørsler på tvers av grøntdrag og over fortau til torgarealer er vist på plankartet. 

Øvrige avkjørsler til varelevering og parkeringskjeller/-hus avklares gjennom 

detaljregulering. 

 

4.11 Overvannshåndtering og flomveier, blågrønn faktor 

Blågrønnfaktor for hvert delfelt settes lik 0,7. Blågrønne løsninger skal sikre frodig 

vegetasjon og åpen overvannshåndtering i byggeområdene slik at arealbruken ikke 

medfører økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Grønne tak er ett aktuelt 

virkemiddel. Dersom det senere gjøres endringer av grønne tak eller belegg på bakken, 

skal det påses at det ikke medfører at blågrønn-faktor blir mindre enn 0,7. 

 

Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles 

overvannshåndtering i grønnstrukturen langs Madlaveien. Det skal anlegges rørmagasin 

innenfor friområde langs Madlaveien og eller innenfor felt KT11. Arealene skal kunne 

oversvømmes ved større flomhendelser. Åpen overvannshåndtering og lokal infiltrasjon og 

fordrøyning skal vurderes i grønnstruktur og i byggeområdene. Større fordrøyningsbasseng 

kan anlegges i grønnstrukturen. Kollektivaksen skal fungere som flomvei. 

 

4.12 Urbant jordskifte  

Fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planens 

byggeområder, kan skje i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5 

andre ledd. 

 

4.13 Vindanalyser 

Det skal gjøres vindanalyser for alle bygg som planlegges i 8 etasjer eller mer 

ved utarbeidelse av detaljregulering. Avbøtende tiltak for å minske turbulens 

og lokale vinder, skal tas med i planen.  

4.14 Massehåndtering 

Ved detaljregulering skal det lages plan for massehåndtering. Gjenbruk av 

masser innenfor planområdet skal tilstrebes.  
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§ 5. Bebyggelse og anlegg 

 

5.1 Utnyttelse - beregning av BRA og høyder 

Formålsgrense gjelder som byggegrense, dersom det ikke er angitt byggegrense.  

Tillatt maksimalt %-BRA bruksareal er angitt på plankartet for hvert delfelt. I 

bruksarealet BRA skal ikke regnes med følgende: sykkelparkering over eller 

under bakken, boder i underetasje, og parkering under bakken.  

 

Maksimal tillatt høyde for felt U, KT, OPT, T1 og HKT er gitt som antall etasjer på 

plankartet. Det tilsvarer følgende maksimale gesimshøyder: 

2 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 10 m 

3 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 14 m 

6 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 26 m. 

7 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 30 m. 

8 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 34 m. 

13 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 54 m. 

 

Maksimal tillatt høyde for felt BS er følgende: 

3 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 11 m. 

4 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 14 m. 

5 etasjer tilsvarer maksimal gesimshøyde lik 17 m. 

Høyder er angitt i m beregnet i forhold til gjennomsnittlig terreng. Enkeltelementer 

som rekkverk, piper, sjakter, trapperom og tekniske rom kan etableres over de 

angitte maksimale gesimshøyder etter konkrete vurderinger i detaljreguleringen. 

 

5.2 Offentlig tjenesteyting, undervisning U  

Innenfor områder angitt med U, tillates offentlig tjenesteyting herunder undervisning og 

forskning. Mot torg 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 og 31 tillates offentlig og private 

servicefunksjoner (helse, kafé, utstillingslokale, treningssenter etc.). 

 

Innenfor U6 tillates et høyhus mot Park3 i 13 etasjer.  

 

Full utbygging av felt U16 og U17 medfører omlegging av IVAR-ledning.  

 

5.3 Kombinert formål, Felt U8, U9, U19 og U20 

Innenfor områder angitt med U, tillates offentlig tjenesteyting herunder undervisning og 

forskning. Idrettshall og idrettsbane tillates innenfor felt U8, U9, U19 og U20.  
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Det tillates servicefunksjoner (helse, kafé, utstillingslokale, treningssenter etc.) innenfor felt 

U9 mot torg 17. 

Det skal anlegges parkering i underetasje i felt U19 og eller U20.  

 

Full utbygging av felt U19 og U20 medfører omlegging av IVAR-ledning.  

 

5.4 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og forretning U14 

Innenfor område angitt som U14 tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, forskning, service (for eksempel servering, frisør, lege og tannlege) og 

forretning (for eksempel bokhandel, kiosk, apotek, nærbutikk) hvor summen av 

forretningslokalene utgjør maksimalt 3000 m2.  

 

5.5 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og kontor KT og HKT2 

Innenfor områder angitt med KT tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, helseformål, service, kontor og forretning(nærbutikk) hvor summen av 

forretningslokalene utgjør maksimalt 600 m2. Med kontor menes virksomhet som faller inn 

under følgende kategori: 

kunnskapsbasert virksomhet, forskning og innovasjon, utviklingsrelaterte miljøer, både 

kontorbasert virksomhet, men også lettere produksjon og testfasiliteter tilknyttet laboratorie- 

eller høyteknologisk virksomhet. Utover dette tillates servicefunksjoner tilknyttet 

universitetsområdets brukere. Virksomheten skal ikke være i konflikt med 

undervisningsformålet mht. trafikk, støy, lukt og annen forurensning. Lager- og 

industrivirksomhet tillates ikke. 

 

Innenfor felt HKT2 tillates hotell. Dersom pasienthotell ikke lokaliseres innenfor felt SH, kan 

dette lokaliseres innenfor KT9 som vist på plankartet. 

 

Ved detaljregulering av felt KT11 skal sikt mellom Madlaveien og friområdet langs KT11 

ivaretas i soner.  

 

5.6 Amerikatelegrafen. Offentlig og privat tjenesteyting T1 og T2, H570 

Innenfor område angitt med T1 tillates offentlig og privat tjenesteyting. 

 

Amerikatelegrafen skal flyttes til Park12. Bygget skal bevares slik det står i dag. 

Amerikatelegrafen i Kringkasterveien 11 (gnr/bnr 24/640) felt T2, og tilhørende 

sendestasjon (gn/bnr 24/625) T1, skal bevares. Endringer av bygget skal godkjennes av 

byantikvaren.  

 

5.7 Offentlig og privat tjenesteyting SH 

Innenfor område angitt som SH tillates offentlig sykehus, undervisning, forskning, 

pasienthotell, service og forretningslokaler, hvor samlede forretningslokaler ikke overstiger 

350 m2.  

Pasienthotell kan tillates dersom dette ikke lokaliseres i KT9. Maksimal høyde skal ikke 

overstige 12 etasjer. Hotellet skal plasseres i tilknytning til kollektivaksen og gi en 

arkitektonisk og situasjonstilpasset god løsning.  
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5.8 Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting OPT 

Innenfor områder angitt med OPT tillates offentlig og privat tjenesteyting herunder 

undervisning, forskning, sykehus, øvrige helseformål, pasienthotell og service.  

 

Pasienthotell kan tillates dersom dette ikke lokaliseres i KT9 eller SH-feltene. Maksimal 

høyde skal ikke overstige 12 etasjer. Plasseringen skal være sentral i forhold til 

kollektivaksen og gi en arkitektonisk god tilpasset løsning.  

 

Parkeringsanlegg angitt i PH4 kan utvides til OPT2 om nødvendig.  

 

5.9 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS2, BS4, BS6-BS13 

Innenfor området tillates etablert studentboliger. Maksimal tillatt høyde er 14 m (4 etasjer) 

om ikke annet er angitt på plankartet.  

 

I felt BS6 og BS7 kan det tillates undervisningslokaler langs med KV4.  

 

5.10 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS3 
Felt BS3 anses ferdig utbygd. Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige kote 73,3 m. 
Trapperom, heisrom og balkonger tillates å overskride regulert omriss av 
planlagt bebyggelse med inntil 1,5 meter. Alle boligene skal tilrettelegges med universell 
utforming. 
 
Området i nordre del av BS3-4, BS3-5 og BS3-6 skal opparbeides på en slik måte at det 
kan benyttes til flere forskjellige sosiale aktiviteter. Det tillates oppsatt et halvtak på inntil 50 
m2 i området. 
 

5.11 Offentlig tjenesteyting, studentboliger BS5 
Felt BS5-1 til og med BS5-4 anses ferdig utbygd.  
 
Maksimale høyder er gitt som kotehøyde: 
gesimshøyde for BS5-1 er k+=74,9  
gesimshøyde for BS5-2 er k+=74,0  
gesimshøyde for BS5-3 er k+=74,1 
gesimshøyde for BS5-4 er k+= 70  
 
Kotehøyder gjelder eksklusiv heis, trappetårn og tekniske installasjoner på taket. 
Takoppbygg (trappetårn og heis) skal ikke utgjøre mer enn ¼ av samlet takareal. De skal 
være inntrukne og ikke høyere enn 2 m over maks gesimshøyde som gjelder innenfor 
formålgrensen for arealet. 

 

5.12 Offentlig tjenesteyting, barnehage, felt BH 

Innenfor feltet skal det anlegges barnehage med inntil 3000 m2 BRA. Det skal sikres et 

minimums størrelse på uteareal reservert for barnehagen på 6 ganger innendørs 

nettoarealer til lek. Avsetting av barn kan skje i tilknytning til barnehagetomten. Det skal 

settes av plass til to parkeringsplasser per avdeling i parkeringshus i felt U19 eller U20.  
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Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 14 m.  

 

5.13 Parkeringsanlegg felt PH 

Felt vist som PH skal brukes til parkeringshus.  

 

5.14 Uteoppholdsareal 
F_AU1 og f_AU2 er felles for BS3. 
F_AU3 er felles for BS5. 

 

 

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

6.1 Samferdselsanlegg 

Alle samferdselsanlegg innenfor planområdet angitt med o anses som offentlige anlegg.  

 

Areal avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, langs Madlaveien skal gi rom for 

fremtidig kollektivfelt, kollektivholdeplass, sykkelfelt, sykkelveier, fortau og rabatter, 

adkomstvei til felt KT11, eventuelt fremtidig kryss med o_KV8 og Madlaveien, samt 

veiutvidelse som følge av behov for ekstra kjørefelt for vanlig biltrafikk. Arealet kan tas i 

bruk til disse formål, etter detaljert teknisk plan godkjent av Statens vegvesen og Stavanger 

kommune.  

 

Torg, gangveier og adkomster skal ha kjørebredder som ivaretar adkomst og nødvendige 

svingradier for brannbil.  

 

6.2 Kollektivanlegg 

Innenfor området skal det etableres kollektivfelt eller bane for skinnegående kollektivtrafikk. 

Kollektivanlegget skal dimensjoneres for bybane.  

 

6.3 Torg  

Areal vist som torg skal utformes som gang- og sykkelveier med tillatt kjøring til 

eiendommene for varelevering, utrykningskjøretøy, og kortest mulig henting og bringing. 

Det tillates ikke parkering på torgarealene utover sykkelparkering. Parkering for 

bevegelseshemmede kan tillates nær hoved- og personalinngang. 

 

Torgarealer skal gis et kjøresterkt belegg, og møbleres med, benker og belysning, trær, 

beplantningssoner i form av bed, plen og plantekasser. Arealene skal utformes slik at de 

ivaretar nødvendig adkomst for varelevering og utrykningskjøretøy, og gir plass for sikker 

adkomst for syklende og gående, uten at disse fysisk adskilles. Beplantning på torg skal 

utformes for å ivareta fordrøyning og infiltrasjon av overvann samt motvirke og dempe 

lokale vindforhold.  

 

Eksisterende allè langs kollektivaksen som ligger innenfor areal regulert til torg (o_Torg 12 

og o_Torg 13) skal i størst mulig grad bevares. Trær som fjernes skal vurdere erstattet med 

nye. Alleen skal videreføres nordover og sørover langs kollektivaksen.  
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O_Torg14 skal utformes som et sentralt torg, hvor det gis rom for kunstnerisk utsmykning 

og paviljong eller lignende som kan brukes til scene.  

 

Innenfor o_Torg22 og o_Torg23 tillates biladkomst til parkering under felt SH1. 

 

Innenfor o_Torg1 og 9 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking.  

 

Innenfor o_Torg24 og o_Torg25 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking. 

Traseen skal kobles mot fremtidig turvei/gang- og sykkelvei og bro overmotorveien.  

 

Innenfor o_Torg29 skal sykkeltrasé vises som eget belegg eller oppmerking. Traseen skal 

kobles mot fremtidig sykkelstamvei langs motorveien.  

 

6.4 Fortau 

Offentlig fortau er angitt med o. Mot sykkelvei skal det anlegges avvisende og delvis 

nedsenket kantstein mot kollektivfelt. 

 

6.5 Sykkelanlegg 

Ensrettet hevet sykkelfelt med bredde 2,2 m langs kollektivaksen, skal anlegges med ikke 

avvisende delvis nedsenket kantstein mot kollektivaksen.  

 

Toveisrettet sykkelvei i 3 m bredde, skal anlegges med ikke avvisende delvis nedsenket 

kantstein mot fortau og med rabatt mot kjørevei.   

 

6.6 Gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkevei skal anlegges i 4 m bredde for blandet gang- og sykkeltrafikk.  

 

6.7 Annen veigrunn o_AVG 

Areal vist som annen veigrunn skal beplantes med gress, lave busker og høytstammede 

trær, slik at frisikten ikke hindres.  

 

6.8 Parkering 

F_P1 og f_P2 er felles private parkeringsplasser for studentboligene BS3. 4 av 

parkeringsplassene skal være tilpasset handikappede. 6 plasser skal reserveres for 

gjesteparkering/bilpoolordning.  

 

6.9 Sykkelparkering f_SP 

F_SP1, f_SP2, og f_SP3 er felles for BS3.  
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§ 7 Grønnstruktur 

 

7.1 Generelt 

Grønnstrukturen skal prosjekteres og opparbeides i henhold til norm for utomhusanlegg i 

Sør-Rogaland. Detaljprosjektering skal godkjennes av kommunen (park).  

 

Grønnstruktur angitt med o anses som offentlige anlegg.  

 

7.2 Friområde - Naturområde 

Innenfor areal vist som naturområde skal eksisterende større trær og annen 

bevaringsverdig vegetasjon beholdes i størst mulig grad. Området skal vedlikeholdes slik at 

naturkvaliteter som naturbeitemark, edellauvskog, praktkringslav og grå punktlav ivaretas 

spesielt. 

 

Naturområde ned mot og langs Madlaveien skal brukes som fordrøyningsmagasin for 

overvann. Det tillates anlagt rørmagasin, kanaler og åpne vannflater som del av 

overvannshåndteringen innenfor areal angitt med hensynssone flomfare 320.  

 

7.3 Turvei 

Tjodveien er regulert som turvei. Dekket skal være grus.  

 

7.4 Park 

Arealene inngår i overordnet grønnstruktur og skal opparbeides med gress, busker og trær. 

Innenfor parkområdene tillates gangveier og sitteplasser. Dersom større arealer belegges 

med harde flater, skal det kompenseres for dette med større innslag av trær og 

plantekasser. Parkområdet skal også fungere som lokal fordrøyning av overvann. Åpne 

vannveier skal tilstrebes.  

 

Avkjørsel over parkområde tillates der det er vist med avkjørselspil på plankartet.  

 

 

§ 8 Hensynssoner 

 

8.1 Frisikt Sikringssone H_140 

I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende 

vegbaner. 

 

8.2 Bevaring av kulturmiljø Hensynsone H_570 

Den gamle geilen Tjodveien er angitt på plankartet med hensynssone bevaring kulturmiljø 

H570 (Turvei1 og Turvei2). Vei med steingarder skal bevares med grusdekke. Tilstøtende 

parkområde kan bearbeides parkmessig. 

 
Steingarder merket med hensynssone H570 skal bevares. Steingarder kan løs opp igjen for 
å sikre mot utrasing. Steingjerdet skal vedlikeholdes i sin nåværende form med stein av 
samme type. 
 



 

 

 

 

Side 13 av 13 

 

 

 

Ethvert inngrep i kulturminnet krever godkjenning fra antikvarisk myndighet. 
 

8.3 Bevaring av kulturmiljø Hensynsone H_570. Amerikatelegrafen, felt T1 og T2 

Se § 5.6 

 

8.4 Hensynssone- sikringssone hovedvannledning H_190 
Hovedvannledningen til Stavanger går gjennom planområdet. Det er forbudt å føre opp 
bygninger eller noe slags anlegg, bearbeiding av terreng eller nyplanting av trær over 
ledningen innenfor hensynssonen. Hovedvannledningen kan flyttes til ny trasè som vist på 
plankartet for å frigi nye utbyggingsområder.  
 
8.4 Hensynssone – faresone flom H_320 
Innenfor faresonen tillates ikke bebyggelse før ny overvannskulvert ned til Hafrsfjord er 
etablert og tiltak som følge av godkjent plan for overvannshåndtering er gjennomført.  
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Finansiering av infrastruktur i Universitetsområdet
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• Kostnader for vei - , vann - og avløpsanlegg 452 mill. kr

• Andel for senere utbygging 87 mill. kr

• Kostnader før 2023 365 mill. kr

• I kostnader på 365 mill. kr inngår:
Andel kollektivfelt 40 mill. kr
Andel anlegg nord for sykehuset 39 mill. kr

• Alle kostnader ekskl. mva.

Kostnader infrastruktur



• Kostnader for vei - , vann - og avløpsanlegg 452 mill. kr

• Areal av byggeområder i nedre del av
Universitetsområdet 204 da

• Kostnader til byggemodning pr m2 byggetomt er
452 mill. kr : 204 da = 2.200 kr pr m2

Fordeling av kostnader til
infrastruktur



• HS kjøper grunn til både BT1 og BT2

• HS kjøper grunn til feltene SH1, SH2, SH3, KT10,
OPT1, OPT4, OPT5, OPT6, PH3 og PH4 på 132 da

• ROGFK og SK beholder sine arealer i feltene OPT2,
OPT3, KT11 og BOP4 på 72 da

• ROGFK og SK får oppgjør for tomtesalg til HS i form av
delvis byggemodning av gjenværende arealer på 72 da

Skisse til løsning



• HS kjøper 30 da fra Ipark for 600 kr/m2 18 mill. kr

• HS kjøper 18 da fra private 11 mill. kr

• HS bekoster infrastruktur 365 mill. kr

• Sum tomtekostnader 394 mill. kr

• Refusjon fra Bypakke Nord - Jæren - 40 mill. kr

• Sum etter refusjon fra Bypakken 354 mill. kr

• Risiko for HS: STOR

Kostnader for H S



• ROGFK og SK beholder sine arealer i feltene OPT2,
OPT3, KT11 og BOP4 på til sammen 72 da

• Opparbeidelse av infrastruktur som bare betjener disse
feltene utsettes til disse feltene skal bygges ut

• Full byggemodning av disse feltene har en kostnad på
2.200 kr pr. m2 x 72 da = 158 mill. kr

• Kostnadene til opparbeidelse av gjenstående
infrastruktur i disse feltene er kalkulert til 68 mill. kr

• Verdi av utført byggemodning : 158 – 68 = 90 mill. kr

Byggemodning av felt som
beholdes av ROGF og SK



• ROGFK og SK avstår 132 - 30 = 102 da til HS

• Verdien av 102 da til 600 kr pr m2 er 61 mill. kr

• Verdien av byggemodningen som utføres av HS for
ROGFK og SK på gjenstående felt er 90 mill. kr

• Verdien av byggemodningen av gjenstående felt er
høyere enn verdien av råmarken som selges til HS

• Risiko for ROGFK: Liten

Oppgjør med ROGF og SK



• Det gjennomføres et «makeskifte» med Ipark Eiendom

• HS kjøper råmark av Ipark Eiendom

• Ipark Eiendom kjøper felt fra ROGFK og SK som er
delvis byggemodnet

• Ipark Eiendom betaler sin andel av byggemodningen
av de arealer de kjøper fra ROGFK og SK

• Inntektene fra salg av delvis byggemodnede felt til
Ipark Eiendom tilfaller i sin helhet ROGFK og SK

Oppgjør med Ipark Eiendom
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Bakgrunn/oppsummering  
 

Stavanger universitetssjukehus har gjennom arbeidet med SUS2023 forprosjektet gjort et 
omfattende strategisk analysearbeid med bred involvering og brukermedvirkning. Foretaket 
har også hatt en omfattende og inkluderende prosess knyttet til Helse Vest sitt strategiarbeid 
(«Helse2035»).  
SUS 2023 Forprosjektrapporten og Helse 2035 er derfor lagt til grunn i arbeidet med ny 
strategiplan for Stavanger universitetssjukehus. Adm. dir. har derfor gitt en mindre 
arbeidsgruppe bestående av to representanter fra LG og tre tillitsvalgte oppdraget med å 
utforme en skisse.   
Skissen har blitt behandlet i følgende råd og utvalg – og mottatte innspill er innarbeidet i 
utkastet som legges fram for styret til førstegangsbehandling (vedlegg 1): 
 

7.11. LG 
20.11 HTV/HVO 
21.11 FAMU 
21.11 Brukerutvalget  
29.11 Samhandlingsutvalget  
 
 
Både regionale og nasjonale planer, føringer og rammeverk ligger til grunn for strategien.   
I tillegg vil Stavanger universitetssjukehus trekke fram fire spesifikke innsatsområder i 
kommende strategiperiode, som i tillegg til nevnte planer og rammeverk bygger videre på 
Forskningsstrategi 2017–2025 og strategi mot antimikrobiell resistens 2017–2021:  
 

1. Pasienten som medspiller 
2. SUS2023: nytt sykehus, nye muligheter 
3. Videreutvikle universitetssykehusfunksjonen 
4. Bidra til bekjempelse av antimikrobiell resistens (AMR) 

 

 

Konklusjon  
AD legger fram strategiutkast til orientering med sikte på endelig styrebehandling våren 
2018.  
 
 
Vedlegg: 
Skisse strategiplan for Stavanger universitetssjukehus 2018–2023 
Forskningsstrategi for Helse Stavanger HF 2017–2025 
Helse Stavanger HF strategi AMR 2017–2026 
Helse2035  
 
 

 



 

 

Strategi for Stavanger universitetssjukehus 2018–2023: Sammen skaper vi pasientens 

helsetjeneste  

 

Innledning  

Stavanger universitetssjukehus har på oppdrag fra Helse Vest RHF ansvar for 

spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Sør-Rogaland. Dette inkluderer 18 kommuner fra 

Hjelmeland i nord til Sokndal i sør og to av landets ti største byer: Sandnes og Stavanger. I 

tillegg utfører Stavanger universitetssjukehus mange regionale oppgaver for en mye større 

befolkning (blant annet nyfødtmedisin, hjerneslagbehandling, perkutan hjerteintervensjon 

(PCI), akutt nevrokirurgi og traumebehandling).  

Befolkningsgrunnlaget vårt var per januar 2017 ca. 363 000, og forventes å øke til ca. 422 000 

i 2030 etter de siste framskrivingene fra Statistisk sentralbyrå.   

 

Pasientsikkerhet, kvalitet og HMS er grunnmuren i foretaket – og utgangspunktet for all vår 

virksomhet. Stavanger universitetssjukehus har rundt 7500 medarbeidere, og er en av de 

største og mest mangfoldige arbeidsplassene i regionen.  

Medarbeiderne er vår aller viktigste ressurs for at sykehuset på best mulig måte både i det 

daglige og på lang sikt skal ivareta spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver:  

  

 Pasientbehandling  

 Utdanning av helsepersonell  

 Opplæring av pasienter og pårørende  

 Forskning  

 

Rekruttere, beholde og å videreutvikle relevant kompetanse er en hovedsatsing for Stavanger 

universitetssjukehus.  

 

Utfordringer og muligheter  

Behovet for spesialisthelsetjenester i framtiden vil øke ytterligere på grunn av 

befolkningsøkning, alderssammensetning, sykdomsutvikling og nye behandlingsmuligheter.  

Utgangspunktet vårt for å møte disse utfordringene er krevende: vi må løse flere og mer 

komplekse oppgaver med strammere budsjetter og redusert tilgang på menneskelige ressurser. 

Dette er en konsekvens av et mindre økonomisk handlingsrom nasjonalt, kombinert med en 

aldrende befolkning og en betydelig større andel personer utenfor arbeidslivet. Dette vil legge 

større press på velferdssystemet (jf. Regjeringens perspektivmelding 2017).  

Stavanger universitetssjukehus tar høyde for en krevende økonomisk situasjon i kommende 

strategiperiode. Samtidig skal vi sikre at vi opprettholde kvalitet og pasientsikkerhet og å 

videreutvikle pasientens helsetjeneste. Det vil derfor i større grad bli stilt krav til tydelige 

prioriteringer i foretaket.  

 

Forebyggende helsearbeid vil få en større plass i Stavanger universitetssykehus, eksempelvis 

innenfor pediatri og psykisk helsevern barn og unge.  

Stavanger universitetssjukehus ønsker videre i større omfang å inkludere frivillighet der det er 

naturlig og hensiktsmessig.  

 

Samfunnsoppdraget for SUS2023 er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig 

godt og samfunnsøkonomisk effektivt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-

Rogaland. Stavanger universitetssjukehus har et samfunnsansvar utover det å sørge for 

helsetjenester til befolkningen, blant annet skal et nytt sykehus bidra til lokal verdiskaping i 

byggeperioden og til å nå de miljømål som er satt for regionen.  



 

 

Forprosjektet for SUS2023 ble godkjent juni 2107, og første spadestikk av byggetrinn 1 for 

nytt sykehus på Ullandhaug blir tatt i løpet av 2018.  

Utbyggingen vil på grunn av sykehusets økonomiske bærekraft skje i flere byggetrinn. Første 

byggetrinn (BT1) vil stå ferdig i 2023, det vil si innenfor denne strategiperioden. 

Dette skal inkludere all somatisk døgnbehandling, nødvendige støttefunksjoner knyttet til 

dette samt deler av dagbehandling/poliklinikk. Psykisk helsevern, poliklinikker, 

dagvirksomhet og noen medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner vil bli videreutviklet 

på Våland. Dette betyr at Stavanger universitetssjukehus vil ha en to-senter-løsning fram til 

senere byggetrinn. Målet er å samle all aktivitet på Ullandhaug innenfor kortest mulige 

tidsramme. 

 

På grunn av arbeidet med SUS2023, inkludert organisasjonsutviklingsprosjektet, har vi valgt å 

lage en strategi som går fra 2018–2023 (det vil si en seksårsperiode mot vanligvis femårige 

strategiperioder)  

 

Strategien for Stavanger universitetssjukehus bygger på visjon, verdier og mål som ligger i 

Helse2035:  

 

Visjon 

Å fremme helse, mestring og livskvalitet  

 

Verdier 
respekt, trygghet, kvalitet 

 

Mål 

 Trygge og nære helsetjenester 

 God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet 

 Aktiv pasientdeltakelse og helhetlig behandling 

 En fremtidsrettet og innovativ kompetanseorganisasjon  

 

 

I tillegg vil Stavanger universitetssjukehus trekke fram fire egne innsatsområder for 

vårt foretak i kommende strategiperiode, som i tillegg til nevnte planer og rammeverk 

bygger videre på Forskningsstrategien 2017–2025 og strategi mot antimikrobiell resistens 

2017–2021: 

Pasienten som medspiller 
Vi vet at reell brukermedvirkning og engasjement er viktig for å sikre gode helsetjenester.  Vi 

vil derfor legge til rette for at pasienter og pårørende kan delta i tjenesteutviklingen på Våland 

og Ullandhaug, samt i planleggingen av bruk av gamle lokaler og nye bygg. Vi ønsker å 

videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten slik at pasienter og pårørende 

opplever et sømløst helsetjenestetilbud preget av tillit og gjensidig respekt for hverandres 

roller. Vi må sikre at vi ivaretar barn og unges perspektiv: både som pasienter og som 

pårørende.  

 

SUS2023: nytt sykehus, nye muligheter 

Tjenesteutviklingen knyttet til etablering av nytt sykehus på Ullandhaug i 2023 skal bidra til å 

utvikle organisasjonen både på Våland og Ullandhaug slik at alle deler av sykehuset bidrar til 



 

 

kostnadseffektive helsetjenester av høy kvalitet. Målet er å samle all aktivitet på Ullandhaug 

innenfor kortest mulige tidsramme.  

Stavanger universitetssjukehus vil legge stor vekt på å stadig forbedre samhandlingen med de 

kommunale helsetjenestene og andre helseaktører. Digitale samhandlingsløsninger som 

reduserer behovet for reiser og pasienttransport vil være viktig. Det må også legges vekt på et 

styrket samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling. 

 

Videreutvikle universitetssykehusfunksjonen 
Vi ønsker å videreutvikle universitetsfunksjonen både med tanke på forskning, utdanning, 

innovasjon og ny teknologi, alt til pasientens beste. Vi skal være ledende i Norge på tidlig 

diagnostikk og intervensjon innenfor alle sykehusets virksomhetsområder. Samtidig ønsker vi 

å ha et globalt perspektiv på det vi gjør. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid med 

universitetene i Stavanger og Bergen, og andre relevante akademiske institusjoner i regionen, 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

Bidra til bekjempelse av antimikrobiell resistens (AMR) 

Økende motstandsdyktighet mot antibiotika er et globalt problem. Stavanger 

universitetssjukehus vil gjennom økt fokus på gode kliniske rutiner, kontinuerlig 

kvalitetsforbedring og mer forskning bidra til et styrket smittevern og bedre infeksjonskontroll 

både lokalt, nasjonalt og globalt.   

 

 

 

Stavanger 11.12.2017 

Eldar Søreide 

Helga Strand Vestbø  

 



 
 

Forskningsstrategi 2017-2025 
 

 



 
 
  

Om forskningsstrategien 
 

Helse Stavanger HF, Stavanger 

universitetssjukehus (SUS), gir i dag 

spesialisthelsetjenester til en befolkning 

på 360 000, og har cirka 7500 

medarbeidere. Forskning er en av 

sykehusets fire lovpålagte 

hovedoppgaver. 

 

Status 2016: Det publiseres over 200 

vitenskapelige artikler årlig, og i 2016 

ble 16 doktorgrader fullført. I sykehusets 

vitenskapelige publikasjoner er 

Universitetet i Bergen og Universitetet i 

Stavanger våre viktigste akademiske 

samarbeidspartnere. Vi står for 4,4 

prosent av samlet forskningsproduksjon 

for landets helseforetak, og vi har cirka 

100 årsverk som driver med forskning. 

SUS bruker rundt 1,6 prosent av totale 

driftskostnader til forskning.  

 

Sykehuset har et utstrakt internasjonalt 

forskningssamarbeid - med utenlandske 

medforfattere på over halvparten av 

forskningsartiklene. Dette er vårt gode 

utgangspunkt for ny forskningsstrategi 

og videre utvikling. 

 
Forskningsstrategien bygger blant annet 

på SUS sin strategi 2013-2017, Helse 

Vests forskningsstrategi og Helse Vests 

strategi Helse 2030. Strategien bygger 

også på HelseOmsorg21, som er den 

nasjonale forsknings- og 

innovasjonsstrategien for helse og 

omsorg. 

 

Perspektiv: Forskningsstrategien er 

utformet med lang tidshorisont slik at 

den fanger opp perioden til nytt sykehus 

er ferdig i 2023 - og synliggjør hvordan 

vi skal nå målsettingene for forskningen 

i 2025. 

 
Innovasjon og undervisning er ikke 

inkludert som egne tema i denne 

strategien. Disse to områdene er likevel 

viktige for forskningen og er også nært 

tilknyttet forskningsstrategien.  

 

 

 

 

Visjon  
Forskningen ved SUS skal være en integrert del av 
diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets 
enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og 
forsterke vår posisjon som universitetssykehus. 
Forskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå. 
 
 

Våre kontinuerlige mål og oppgaver 

• Helse Stavanger skal drive fremragende forskning og 

pasientbehandling. 

• God forskningskultur skal prege hele virksomheten.  
Forskningskulturen skal sikres på alle ledernivå og 
forankres i driften. Gjeldende internasjonale 
retningslinjer, nasjonal lovgivning, forskningsetikk og 
personvern skal ligge til grunn for all forskning ved 
sykehuset.  

• Brukerne skal involveres i alle faser av forskningen.  

• Vi skal formidle og dele forskningsresultatene slik at de 
når ut i eget sykehus, til ansatte i helsetjenesten 
generelt, pasienter og publikum. Innovasjon og 
næringsutvikling skal være en del av dette. 

• Vi skal tilstrebe kvalitet innen alle våre 
forskningsområder. Publikasjoner basert på 
fagfellevurderinger skal være vår viktigste 
kvalitetsindikator.  

• Vi skal bidra i samarbeid regionalt og nasjonalt, 
herunder utvikle synergier innen helserelatert forskning. 
Samarbeidet skal styrkes både mot 
primærhelsetjenesten, helseforetak, universiteter, andre 
forskningsinstitusjoner og næringsliv. 

• Vi skal øke vårt internasjonale samarbeid gjennom 
nettverk, forskermobilitet, publisering og ekstern 
finansiering. Det internasjonale samarbeidet skal 
inkludere forskningsprogrammer initiert av EU/EØS og 
også være rettet mot globale helseutfordringer.  

• Sykehuset skal drive god forskerutdanning og aktivt 
rekruttere forskertalenter. Sykehuset skal sikre gode 
støttefunksjoner, forskerkurs og god veiledning 
underveis i forskerkarrieren.  

• Sykehuset skal legge til rette for sambruk av avansert 
forskningsinfrastruktur.  



 
 

Strategiske hovedpunkter 2017-2025 

 
 Stavanger universitetssjukehus skal:  

1. skape flere sterke forskningsmiljøer 

2. styrke den kliniske forskningen  

3. forbedre forskningsorganiseringen og forskningsstøttefunksjonene 

4. utvide vårt internasjonale forskningssamarbeid 

5. aktivt samarbeid med brukerne om forskningen 

6. integrere forskningen i alle deler av nytt sykehus (SUS 2023)  

7. utvikle forskning innenfor prioriterte satsingsområder for sykehusdriften 

 

1. Skape flere sterke forskningsmiljøer 

SUS vil:  
a. Stimulere til etablering av flere sterke og fremragende forskningsmiljøer i samarbeid med andre 
institusjoner nasjonalt og internasjonalt.  

b. Ha en åpen ressursprioritering til forskning og støtte opp under våre sterke og fremragende 
forskningsmiljøer.  

c. Tilrettelegge for karriereutvikling innen forskning. 

 
2. Styrke den kliniske forskningen 
 

SUS vil:  
a. Sikre at linjeledere ivaretar sitt ansvar som tilretteleggere for forskning.  

b. Legge til rette for at forskere kan kombinere klinisk arbeid og forskning. 

c. Styrke forskning som tar sikte på å overføre kunnskap fra grunnforskningen til praktisk anvendelse 

i pasientbehandlingen (translasjonsforskning). 

d. Legge til rette for etablering og økt bruk av helseregistre til forskningsformål.  
 
e. Stimulere til opprettelse av flere generelle forskningsbiobanker - og legge til rette for drift og 
utnyttelse av biobankene.  
 
 
3. Forbedre forskningsorganiseringen og forskningsstøttefunksjonene 
 

SUS vil: 
a. Videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger gjennom 
organisatoriske og administrative systemer og bedre forskningsinfrastruktur.   
 
b. Videreutvikle forskningsgruppene ved sykehuset gjennom  

i. styrket kompetanse i forskningsgrupper utover ph.d.-nivå - inkludert opprettelse av 
egne forskerstillinger. 

ii. utvidet samarbeid mellom grupper internt og eksternt, mellom kliniske og basale 
miljøer - og øke tverrfagligheten. 

iii. å legge mer vekt på forskningsetikk og forskningskultur. 
iv. forskningsledelse- og veilederkompetanse i samarbeid med universitetene. 



 
 

 
c. Understøtte de områder som forskningsgruppene selv definerer og prioriterer ut fra sine ressurser, 
kompetanse, faglige fortrinn og som prioriteres av klinikkene. 
 
d. Understøtte forskningsmiljøene gjennom å utvikle sentralt organiserte støttefunksjoner som 
bioinformatikk, datafangst - samt forbedret infrastruktur som arealer, utstyr og testmiljø/lab.   

e. Understøtte forskningsmiljøene med innovasjonskompetanse, slik at vi får en bedre utnyttelse av 
forskningsresultatenes innovasjonspotensial og potensialet for næringsutvikling.  

f. Etablere forskningspost som alle kliniske forskningsmiljøer kan benytte. Utvikle støttefunksjoner 
relatert til denne - herunder økt deltakelse i multisenterstudier. Vurdere etablering av flere 
forskningsposter. 

g. Arbeide for betydelig økning av ekstern finansiering. 
 
h. Arbeide for en økt prioritering av ressurser til forskning i de årlige budsjettene. 
 
i. Bidra med støtte til at viktige forskningsresultater blir gjort kjent og implementert.  
 
 
4. Utvide vårt internasjonale samarbeid  
 

SUS vil: 
a. Øke vår deltakelse i internasjonale nettverk gjennom økt deltakelse i EUs rammeprogram og andre 
internasjonale satsinger.  
 
b. Styrke forskerstøtten tilknyttet søknader om internasjonal forskningsfinansiering.  
 
c. Stimulere til økt internasjonal mobilitet av forskere ved at sykehusets medarbeidere drar ut til 
andre forskningsinstitusjoner, og at vi rekrutterer internasjonale toppforskere til SUS. 
 
d. Styrke og utvikle definerte forskningsprogram i samarbeidende lav-ressursland (global helse). 
 
 

5. Aktivt samarbeid med brukerne
1
 om forskningen 

 
SUS vil:  

a. Involvere brukerne i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning. Vi ønsker å utvikle modeller 
for reell og hensiktsmessig medvirkning, slik at pasientenes og andre brukeres behov kommer bedre 
til uttrykk.   
 

b. Opprette en referansegruppe for brukermedvirkning. 

c. Utvikle kompetanse gjennom en medforskerskole for involverte brukere. 

 

 

                                                           
1 HelseOmsorg 21: Brukermedvirkning i forskning for å øke forskningens relevans. Brukere da forstått som 

brukere av kunnskapen og brukere av tjenestene. 



 
 

6. Integrere forskningen i alle deler av nytt sykehus (SUS 2023)  

 
SUS vil: 
a. Arbeide for at det etableres et klinisk masterstudium i medisin som vil bidra til at forskningen ved 
SUS utvikles innen alle fag.  
 
b. Arbeide for en felles arena for laboratorieforskning med SUS, universitet og private. 
 
c. Legge til rette for at et regionalt simuleringssenter etableres og tar en nasjonal posisjon innen 
utvalgte områder. 
 
d. Sørge for integrerte forskningsarealer i nytt sykehus både på Ullandhaug og Våland. 
 
 

7. Utvikle forskning innenfor prioriterte satsingsområder for sykehusdriften 

 

SUS vil: 

a. Til enhver tid også legge til rette for forskning innenfor de generelle satsingsområder i driften - 
som prioriteres av sykehusets ledelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mål for forskningen ved Stavanger universitetssjukehus i 2025 
Forskningsstrategien angir hvordan vi skal nå våre mål. Vi har formulert disse ut fra dagens situasjon 
og tydeliggjort dem gjennom målbare størrelser. 
 

De konkrete målene for forskningen ved SUS i 2025 er 

• øke antall publikasjoner med cirka 50 prosent fra 200 til mer enn 300 per år 

• opprettholde publiseringskvalitet med mer enn 25 prosent i nivå 2 tidsskrifter og mer enn 50 

prosent internasjonalt medforfatterskap 

• øke antall ph.d. fra cirka 15 per år til stabilt over 25 

• øke antall medarbeidere med postdoktorstipend fra 12 til over 20 

• øke antall professorkompetente medarbeidere fra 30 til mer enn 50 

• egne forskerstillinger tilknyttet alle godkjente forskergrupper 

• å delta i minst tre aktive EU-prosjekter til enhver tid - hvorav minst ett ledes fra SUS 

• øke vår andel av årlig regional forskningsfinansiering fra Helse Vest RHF , fra 20 til over 30 

prosent 

• at den eksterne forskningsfinansieringen fra nasjonale og internasjonale kilder skal være 

større enn forskningsfinansieringen fra Helse Vest 

• å øke forskningsbasert innovasjon med årlig minst fem patenteringer og kommersiell avtale 

• å være nasjonalt ledende og internasjonal spydspiss innenfor simuleringsforskning 

• at et klinisk masterstudium i medisin ved Universitetet i Stavanger er etablert - med 

tilhørende forskning innenfor alle relevante fagfelt 

• å etablere ett senter for fremragende forskning (SFF)2 

• at samlet intern og ekstern finansiering til forskning øker.  I dag er samlet ressursbruk  

tilsvarende 1,6 prosent av totale driftskostnader – målsetningen er å komme opp på  

landsgjennomsnittet som i 2016 er 2,6 prosent.  

 

Gjennomføring av strategien 

Strategien viser hvordan vi skal arbeide fram mot våre konkrete mål for 2025. Det er en relativt lang 

horisont og krever en dynamisk tilnærming. Strategien gir retning for vår forskningssatsing og 

inkluderer forventninger tilknyttet lederansvaret for kontinuerlig prioritering.  

 

Handlingsplan for gjennomføring vil utvikles årlig, sammenholdt med «forskningens årshjul», årlig 

budsjettprosess og resultater oppnådd. SUS sine prioriterte satsingsområder for sykehusdriften må 

integreres i planen.  Årlig handlingsplan for forskning skal være ferdig utarbeidet før året starter - og 

være tilstrekkelig kortfattet og konkret til aktiv bruk. 

Forskningsdirektøren har ansvar for utarbeidelse av den årlige handlingsplanen for forskning. 

                                                           
2 SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktighet 
er viktig her. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå - med 
forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål. 
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1. Oppdrag/Mandat 

En gruppe fagpersoner innen infeksjonsmedisin, smittevern og medisinsk mikrobiologi, 

bestående av Jon Sundal, Olav B. Natås, Marit Mathisen, Lars Kåre Kleppe og Iren Høyland 

Löhr, fikk i møte med administrerende direktør Cathrine Bryne 13.06.16 i oppdrag å skrive en 

skisse til «Helse Stavanger HFs strategi mot antimikrobiell resistens». Målet med dokumentet 

er å skissere Helse Stavanger HFs muligheter til å bidra i kampen mot antimikrobiell resistens 

(AMR) i et 5-10 års perspektiv.  

 

2. Bakgrunn/Utfordringsbilde 

AMR utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. I dag dør 50 000 mennesker årlig i 

Europa og USA på grunn av antibiotikaresistens. På verdensbasis dør anslagsvis 700 000 

mennesker årlig på grunn av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og andre 

resistente mikrober (malaria, hiv/aids og tuberkulose). I en nylig publisert rapport blir det av 

den britiske økonomen O’Neill estimert at 10 millioner mennesker vil dø årlig på grunn av 

AMR i 2050, flere enn som dør av kreft, dersom verdenssamfunnet ikke iverksetter effektive 

tiltak umiddelbart.
1
 

Samordnet arbeid for å begrense videre utvikling og spredning av AMR, er nå høyt prioritert 

på agendaen til WHO og politiske ledere i mange land, inkludert Norge, og har blitt adressert 

i flere internasjonale og nasjonale rapporter, strategier og handlingsplaner. Det europeiske 

initiativet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) publiserte i 

2013 en strategisk forskningsagenda med fokus på AMR.
2
 I 2014 publiserte WHO 

«Antimicrobial resistance: a global report on surveillance».
3
 Denne rapporten ble fulgt opp 

med «Global action plan on antimicrobial resistance» i 2015.
4
 AMR og «One Health» var på 

agendaen til FN møtet i september 2016 med målsetning om å enes om en global agenda. I 

Norge ble Folkehelseinstituttets tverrsektorielle rapport «Antibiotikaresistens – 

kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» publisert høsten 2014.
5
 Denne rapporten 

dannet grunnlag for regjeringens «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens» 
6
 og 

«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten».
7
 Målet med handlingsplanen er å 

redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 % innen utløpet av 2020. I sykehus skal 

bruken av bredspektrede antibiotika reduseres med 30 % i samme periode. 

Arbeid mot AMR involverer flere sektorer (miljø, fiskeri, landbruk, veterinær- og 

humanmedisin) og krever derfor en «One-health»
8
 tilnærming, dvs. samarbeid på tvers av 

                                                           
1
 Jim O’Neill, May 2016: The Review on Antimicrobial Resistance; Tackling Drug-resistant infections globally: 

final report and recommendations 
2
 Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, 2013: Strategic Research Agenda 

3
 WHO: Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014 

4
 WHO 2015: Global action plan on antimicrobial resistance 

5
 Folkehelseinstituttet, 2014: Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak 

6
 Departementene, 2015: Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 

7
 Helse- og omsorgsepartementet, 2015: Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten 

8
 The One Health initiative 

http://amr-review.org/
http://amr-review.org/
http://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2014/05/SRA1_JPIAMR.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1
https://www.fhi.no/publ/2014/antibiotikaresistens--kunnskapshull/
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_antibiotikaresistens_230615.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf
http://www.onehealthinitiative.com/
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ulike sektorer og fagmiljøer. På grunn av høy mobilitet i store deler av verdens befolkning 

kjenner ikke antibiotikaresistente bakterier noen landegrenser. Arbeid mot AMR krever derfor 

nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt samarbeid.  

Norge og Norden har i motsetning til mange andre land ressurser til å påta seg en politisk og 

faglig pådriverrolle i internasjonalt arbeid. Under «Nordic Health Summit 2016» ble en felles 

nordisk strategi diskutert «A Joint Nordic response to AMR», og det ble vedtatt å etablere et 

nordisk AMR nettverk.
9
 

 

3. Helse Stavanger HFs bidrag i arbeidet mot AMR - fokusområder 

Helse Stavanger HFs målsetninger i arbeid mot AMR bør være sammenfallende med 

nasjonale, nordiske, europeiske og globale mål. Med utgangspunkt i fire fokusområder kan vi 

bidra med følgende (Figur 1): 

 

 

Figur 1. Oversikt over fokusområder i Helse Stavanger HFs strategi mot AMR.  

                                                           
9
 Nordic health summit 2016 

http://nordicnetworks.org/nordic-summit/


   

  4 
 

4. Utdypning av fokusområder  

Strategien mot AMR inkluderer alle ansatte i Helse Stavanger HF – og alle ledere skal ha en 

felles forståelse for Helse Stavanger HFs AMR arbeid (som inkluderer forskning, 

infeksjonsdiagnostikk, overvåkning og smittevernsarbeid; se Figur 1). 

4.1. Forskningsstrategi 

AMR forskning i foretaket er per i dag begrenset til noen få prosjekt, men flere 

ansatte/forskere har etablert forskningssamarbeid med andre fag- og forskningsmiljøer både 

nasjonalt og internasjonalt. Slike nettverk må ivaretas og bygges videre på. Etablering av en 

god infrastruktur innen AMR forskning vil gjøre oss til mer attraktive samarbeidspartnere, og 

gi nye muligheter for å nå frem ved søknad om eksterne forskningsmidler, både nasjonalt og 

internasjonalt. Samarbeid om AMR prosjekter med kliniske avdelinger lokalt, samt andre 

institusjoner i regionen (for eksempel UiS, IRIS, NMBU, Helse Bergen og UiB) bør etableres. 

Dette for å styrke og utvikle regionens eksisterende miljøer innen mikrobiologi, genteknologi, 

bioinformatikk og klinisk AMR forskning. Det bør særlig fokuseres på etablering av 

forskningssamarbeid med Helse Bergen, og på Vestlandet for øvrig, som kan legge til rette for 

en søknad om AMR-midler til Bergen Forskningsstiftelse. Det bør videre arbeides for Helse 

Stavangers HFs deltagelse i nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, som for 

eksempel det nylig etablerte nordiske AMR nettverket ledet av OUS.  

Vi må i fremtiden ha større fokus på globale forhold og bidra aktivt til internasjonalt arbeid i 

kampen mot AMR. Dette inkluderer også arbeid for etisk produksjon av antimikrobielle 

midler, samt etablering av en lokal policy for innkjøp av etisk produserte legemidler. 

Det bør etableres en AMR forsknings- og utviklingssenhet ved Helse Stavanger HF for å 

bygge opp nødvendig infrastruktur for fremtidsrettet AMR arbeid i foretaket. En slik enhet 

skal bygge opp forskning og bidra til fagutvikling innen fokusområdene skissert i Figur 1. På 

lengre sikt bør også Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Seksjon for smittevern tilføres 

mer ressurser for å kunne følge opp analyser/arbeid implementert/igangsatt ved forsknings- og 

utviklingsenheten. 

4.2.  Diagnostikk og overvåkning 

Påvisning og overvåkning av AMR er en viktig oppgave for laboratoriet. Rask og korrekt 

diagnostikk er avgjørende for å kunne bidra til å holde oversikt over utviklingen både lokalt 

og nasjonalt. Det er i dag allerede et godt samarbeid i Europa gjennom ECDC og EARS. I 

tiden fremover vil det være nødvendig at man er i stand til raskere å påvise AMR slik at det 

kan bidra til å styre behandling og smitteverntiltak. Gjennom introduksjon av nye 

analysemetoder i mikrobiologisk rutinediagnostikk, og i utbruddssammenheng, vil vi bidra til 

at foretaket raskere vil kunne få oversikt over omfang, og den enkelte kliniker vil kunne få 

bedre mulighet til å målrette behandling. Dette vil kreve økt kompetanse hos alle behandlere 

og tilgjengelig rådgiving fra både mikrobiologer, infeksjonsmedisinere og 

smittevernpersonell.  
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Gjennom elektronisk rapportering og kontinuerlig overvåkning av forekomst av AMR lokalt 

vil vi raskere kunne gjenkjenne trender og kunne sette inn tiltak. Det vil kreve at dagens 

rapporteringssystem videreutvikles. Her vil det ligge et stort potensiale i erfaringsutveksling 

med land hvor forekomsten av AMR er større.      

4.3. Smittevern og antibiotikastyring 

Smittevernarbeidet i dag bygger både på dedikert personell for rådgiving, overvåkning og 

kunnskapsoverføring, og minst like viktig, det ansvaret den enkelte medarbeider har for å 

bidra til å begrense smitteoverføring ved hjelp av basale og spesifikke smitteverntiltak. Hver 

enhet har en egen smittevernkontakt. Det vil i tiden fremover måtte stilles enda tydeligere 

krav til at enhver medarbeider har tilstrekkelig kunnskap om smittevern, og også etterlever 

dagens prinsipper. Her ligger det et uforløst potensiale for å bidra til begrensning av smitte og 

utbrudd.  Økt kunnskap om hvilke tiltak som er effektive etterlyses både nasjonalt og 

internasjonalt, og en enhet for forskning på AMR-området vil også innbefatte arbeid på dette 

området. God utbruddsberedskap og -kontroll kreves også. 

Smittevernavdelingen vil fortsatt ha et spesifikt ansvar for antibiotikastyringsprogrammet, i 

tråd med nasjonal handlingsplan 2015-2020. Dette er i stor grad et arbeid som krever 

kunnskapsheving og bevisstgjøring spesielt hos behandlergruppen, og har mest preg av 

kvalitetsforbedring. Vi vil bidra aktivt i kunnskapsdeling nasjonalt, og vi vil se på muligheter 

for å bidra internasjonalt.  

Vi foreslår et videre samarbeid med kompetansesenteret for antibiotikabruk i 

spesialisthelsetjenesten (KAS) for å kunne styrke kunnskapsgrunnlaget og evaluere effekten 

av antibiotikastyringsprogrammet.   

 

5. Prioriterte områder 

Forslag til prioriterte AMR arbeidsområder i Helse Stavanger HF i prioritert rekkefølge: 

1. Oppbygging av en enhet for AMR-relatert forskning og utvikling 

Dersom vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner og drive med «cutting edge» 

forskning innen AMR-relatert basal (forståelse av mikrober og resistensmekanismer) og 

anvendt (molekylær overvåkning og diagnostikk) mikrobiologi er det nødvendig å bygge opp 

en solid infrastruktur som omfatter helgenomsekvensering og bioinformatikk. Gjennom 

forsknings- og utviklingsprosjekter vil en slik infrastruktur på kort sikt komme lokalt 

overvåknings- og smittevernarbeid til gode. På lengre sikt vil en slik infrastruktur være 

nødvendig for å kunne implementere moderne infeksjonsdiagnostiske metoder som vil 

komme pasientbehandlingen til gode. 
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2. Utvidet service innen AMR-relatert diagnostikk 

Lokalt arbeid mot AMR vil kreve mer ressurser til mikrobiologisk diagnostikk i fremtiden (i 

form av personell, utstyr og lokaler). For å kunne møte fremtidens krav innen 

infeksjonsdiagnostikk og deteksjon av resistente mikrober, er en opprusting av Avdeling for 

medisinsk mikrobiologi en forutsetning. Avdelingen ønsker blant annet å kunne tilby 

hurtigere og bedre tester for påvisning av antibiotikaresistente bakterier i screeningprøver, og 

å implementere nye tester/metoder for raskt å kunne avdekke evt. resistens i kliniske prøver. 

3. Utvidet service innen AMR-relatert overvåkning 

Lokalt arbeid mot AMR vil kreve mer ressurser til molekylær overvåkning i fremtiden (i form 

av personell, utstyr og lokaler). Vi ønsker å implementere helgenomsekvensering til 

rutinemessig overvåkning av problembakterier og AMR, samt utbruddsberedskap. Slikt arbeid 

kan i utviklingsfasen forgå ved en enhet for forskning og utvikling, men bør på lengre sikt 

legges inn under rutinedriften ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. 

4. Økt fokus på smittevernsarbeid og riktig antibiotikabruk 

Arbeid med innføring av antibiotikastyringsprogram pågår. En ser også for seg at det i 

fremtiden vil bli etablert AMR-relaterte forskningsprosjekt knyttet til smittevern og andre 

kliniske spesialiteter.  
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FORORD

Å utvikle pasienten si helseteneste har vore eit av dei berande prinsippa når vi har utforma den nye  

verksemd strategien vår, Helse2035 . Dette skal prege alle delar av aktiviteten til Helse Vest, anten det gjeld 

pasientbehandling, forsking, opplæring eller utdanning. 

I strategien er det lagt særleg vekt på dei områda som er omfatta av dei viktigaste endringane framover.  

Han er derfor bygd opp rundt utvalde tema, der dei grunnleggjande områda for verksemda er ein naturleg del.

Ressurstilgangen vil bli strammare i åra som kjem. På same tid vil vi sjå ein vekst i behov og behandlings

moglegheiter. Vi må derfor balansere behov og moglegheiter opp mot tilgjengelege ressursar på beste måte, og 

sikre berekraft for dei tenestene vi skal levere i dag, i morgon og fram mot 2035. Det vil krevje prioriteringar.  

Med ei utvikling mot betre tenester og ein meir effektiv måte å levere tenestene på skal vi møte pasientane med 

den respekten, kvaliteten og tryggleiken dei treng. 

Nasjonal helse og sjukehusplan gir føringar for spesialisthelsetenesta i Noreg. Helse Vest har lagt desse føringane 

til grunn i arbeidet med verksemdstrategien, som peikar ut retninga for helseføretaka i Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane fram mot 2035. 

Arbeidet med strategien har brei forankring i heile føretaksgruppa på Vestlandet, og det har komme fleire viktige 

innspel frå andre aktørar i helsesektoren. Prosessen og arbeidet har vore omfattande, og vi vil gjerne takke alle 

som har bidrege. 

Vi står overfor store oppgåver, utfordringar og moglegheiter i perioden som kjem. Det krev at spesialist

helsetenesta på Vestlandet arbeider saman som éi eining. I fellesskap med pasientane, medarbeidarane og 

samarbeidspartane i helsesektoren skal vi byggje ei framtidsretta og berekraftig helseteneste. 

Verdiar:
Respekt, tryggleik og kvalitet 

Mål:
›  Trygge og nære helsetenester 
›  God samhandling og effektiv ressursbruk i heile pasientforløpet
›  Aktiv pasientdeltaking og heilskapleg behandling
›  Ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon

Visjon:

«Å fremme helse, 
meistring og  
livskvalitet.»
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SAMANDRAG

Spesialisthelsetenesta på Vestlandet står framfor  

store endringar og utfordringar. Det blir stadig fleire 

innbyggjarar med stort behov for helsetenester. 

Samtidig viser framskrivingar av sjukdomsbiletet ein 

betydeleg auke av kreft, kols, demens, diabetes, 

overvekt, rus og psykiske lidingar. Tilgangen på 

økonomiske og menneskelege ressursar blir òg langt 

strammare, og vi vil ikkje sjå den same veksten som 

før. For å hand tere desse utfordringane skal Helse Vest 

ta fleire omfattande grep i den kommande strategi

perioden. Målet er å utvikle pasienten si helseteneste. 

Pasienten si helseteneste handlar om at pasientane 

skal vere trygge på at dei får hjelp når dei treng det.  

Dei skal bli tekne godt vare på, dei skal bli informerte, 

og dei skal oppleve at dei har ei aktiv rolle i eiga 

behandling. Pasientane skal bidra og medverke og 

samtidig få ei heilskapleg behandling av høg kvalitet, 

utan uønskt variasjon. Det skal gjelde uavhengig av  

kor mange diagnosar dei har, kompleksiteten i 

behandlinga og organisatoriske grenser.

For å utvikle pasienten si helseteneste må sam 

handlinga på tvers av faglege og organisatoriske 

grenser fungere saumlaust. Det skal vere ei heilskapleg 

tilnærming til pasientforløpet, med einskapleg og god 

kommunikasjon. Planlegging, vurderingar og 

 prioriteringar skal gjerast med tanke på heile forløpet 

og alle aktørane. Standardisering av utgreiing og 

behandling, spesielt i tilfelle der fleire aktørar er 

involverte, står sentralt i dette. Det kan òg bli aktuelt 

for éin aktør å ta hand om større delar av eit samla 

pasientforløp for å unngå ulemper i samband med 

overgangar mellom avdelingar, nivå og aktørar. 

Oppgåvedeling og grensegangar mellom faggrupper 

skal endrast på bakgrunn av ein prosessorientert og 

tverrfagleg tankegang.

Ei god og effektiv tilnærming til det heilskaplege 

pasientforløpet krev innføring og bruk av ei solid 

digital plattform og bruk av nye teknologiske 

 løysingar. Då kan vi yte tenestene nærmare pasienten 

– ofte der folk bur og oppheld seg. Alle aktørane i 

helsetenestene må kunne dra nytte av dei same 

IKTløysingane. Pasientane skal òg bidra meir aktivt 

enn før, og sjølvbetening, eigenrapportering, 

 automatisering, virtuelle tenester og robotisering av 

arbeidsprosessar skal vere regelen heller enn 

 unnataket. Sensorar, stordata og diagnostikk i sanntid 

vil, saman med nye medisinar og medisinske metodar, 

gi høgare kvalitet og lågare ressursbruk.

Den viktigaste ressursen vi har, er medarbeidarane. 

Utan kompetansen, innsatsen og initiativa til kvar 

enkelt medarbeidar får vi ikkje gjennomført dei 

endringane som må til. Meir kunnskap om  

teknologi og innovasjon, og ein kombinasjon av auka 

 spesialisering og tverrfagleg kompetanse, må på plass. 

Leiarane må leggje til rette for utvikling og samspel 

som sikrar rett kompetanse og eit velfungerande 

medarbeidarskap, der kvar enkelt opplever å vere ein 

del av heilskapen i Helse Vest.
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BAKGRUNN

Helse2020 blei etablert som ein overordna verk

semdstrategi i 2007, og blei revidert i 2011. Helse2035 

byggjer på Helse2020, men er ei ny og omfattande 

revidering som rettar seg etter føringane i Nasjonal 

helse og sjukehusplan (2016-2019).

Helse2035 beskriv på eit overordna plan korleis vi  

skal utvikle spesialisthelsetenestene på Vestlandet 

fram mot 2035. Likevel er strategiarbeidet berre 

starten. Formålet har vore å sikre god forståing av 

 utfordringar, moglegheiter og nødvendige 

 prioriteringar i eigne og eksterne fagmiljø, mens  

sjølve jobben må gjerast kvar dag framover.

Det er gjennom samspelet mellom medarbeidarar og 

leiarar, individuell handlekraft og tilliten den enkelte 

skaper, det blir mogleg å få til det ekstraordinære som 

ein del av det ordinære. Ein sentral del av arbeidet med 

å utarbeide ein ny verksemdstrategi har derfor vore 

forankringa i helseføretaka, hos aktørane helseføretaka 

samarbeider med, og ikkje minst hos representantar 

for dei vi utviklar tenestene for, nemleg pasientane. 

Samanhengen med andre styrande 
dokument
Ei rekkje lover, krav, reglar og andre nasjonale føringar 

bestemmer korleis spesialisthelsetenestene skal 

innrettast. Helse2035 er ein overordna verksemd

strategi som tek omsyn til dei sentrale føringane,  

men han gir òg ei eiga retning for korleis vi skal løyse 

samfunnsoppdraget og utvikle spesialisthelse

tenestene her på Vestlandet.

Mens Helse2035 gir den overordna retninga, går dei 

regionale funksjons og fagplanane djupare inn på det 

enkelte fagområdet. I tillegg skal kvart enkelt føretak 

utarbeide eigne strategiar og planar som er lokalt 

tilpassa. Desse skal byggje på føringane i Helse2035  

og rettleiaren for utviklingsplanar.

Helse2035 omfattar all verksemd og alle medarbeidar

ane i Helse Vest. Strategien er òg relevant for dei som 

har avtale med, eller som jobbar inn mot, spesialist

helsetenesta på Vestlandet.

Oppbygginga av strategiplanen
Helse2035 er ein temabasert plan. I tillegg til  føringane 

som er gitt gjennom Nasjonal helse og sjukehusplan 

(2016-2019), er strategiske område som er i stor 

endring den kommande planperioden, løfta fram. 

Tema som er grunnleggjande for verksemda i Helse 

Vest, er ein naturleg og gjennomgåande del i dei 

utvalde strategiske områda. 

Sjølv om temaa er komplekse og omfattande, er det 

lagt til grunn at strategien skal vere kort og overordna. 

Han er meint for både fagfolk og det breie lag, og han 

skal bidra til å styrkje forståinga av verksemda. Dette 

er ein del av arbeidet med pasienten si helseteneste, og 

skal gi både medarbeidarar og pasientar ei felles 

plattform for vidare utvikling. 

Fokus og innretting
Strategien har fokuset retta mot dei største mogleg

heitene og dei største utfordringane, og det å finne 

tilhøyrande tiltak og satsingar som gir størst mogleg 

gevinst i forhold til innsatsen. Ein del av innhaldet er 

gitt av Nasjonal helse og sjukehusplan, som handlar 

om 
› pasientar som deltek aktivt i avgjerder som gjeld 

eiga behandling og utvikling av helsetenesta
› medarbeidarar med rett kompetanse som er på rett 

stad til rett tid
› sjukehus der oppgåvedelinga er klar og dei tilsette 

arbeider saman i team
›	 kvalitet som styrande premiss i utviklinga av 

helsetenesta 
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FLEIRE PREMISSAR LIGG TIL GRUNN I STRATEGIEN. VI SKAL:

›	 jobbe for å utvikle pasienten si helseteneste
›	 dekkje alle dei fire hovudoppgåvene våre: 

pasientbehandling og diagnostikk, utdanning, 
forsking og opplæring

›	 utøve samfunnsansvaret vårt på ein rettvis måte
›	 fornye, forenkle, standardisere og forbetre
›	 auke pasienttryggleiken, forbetre kvaliteten og 

unngå variasjon 
›	 gjere heilskaplege prioriteringar basert på 

faglege vurderingar og vedtekne kriterium
›	 styrkje tenestene innanfor rusbehandling og 

psykisk helsevern
›	 betre oppgåvedelinga og samhandlinga mellom 

yrkesgrupper, fagområde og organisasjonar

›	 sikre berekraftige fagmiljø, god struktur og 
formålstenleg arbeidsdeling

›	 utdanne, rekruttere og nytte helsepersonell med 
rett kompetanse

›	 framleis vere opptekne av helse, berekraftig 
miljø og tryggleik (HMS)

›	 vere aktive og framtidsretta når vi utviklar og 
bruker ny teknologi 

›	 spele på lag og ha ein open og god 
 kommunikasjon mellom medarbeidarar og 
leiarar, der ein legg vekt på samspel og gjensidig 
tillit

›	 byggje finansiell styrke, økonomisk berekraft og 
handlingsrom
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Figur 1: Samanhengen med andre styringsverktøy



UTVIKLINGSTREKK, UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Pasientar, innbyggjarar og demografi
Samtidig som kvaliteten på, og omfanget av, helse

tenestene har utvikla seg over tid, ser vi at levealderen til 

innbyggjarane har auka. Det er ei positiv utvikling som 

skal halde fram i åra som kjem. På same tid skaper det 

utfordingar for helsetenestene. Gjennom planperioden 

vil dei eldre utgjere ein stadig større del av befolkninga, 

og skape ein betydeleg pasientauke. Det heng saman 

med at eldre menneske i snitt har fleire sjukdommar enn 

yngre, og at behandlingsmogleg heitene aukar. 

1. januar 2015 var det fem kommunar i Noreg der 

innbyggjarar som var 67 år eller meir utgjorde minst 

25 prosent av befolkninga. Framskrivingane til SSB 

viser at dette vil vere tilfelle for 106 kommunar i 2035.  

Fram mot 2040 viser framskrivingane at den prosent

vise veksten i aldersgruppa 70 år eller meir i Helse Vest 

sitt nedslagsfelt er nesten seks gonger så stor som 

aldersgruppa 20-59 år. Det utgjer over 100 000 fleire 

personar over 70 år. 

Flyttemønsteret er prega av ein netto tilvekst i dei 

mest sentrale kommunane, mens det er ei netto 

utflytting frå dei minst sentrale kommunane. Det er  

i størst grad yngre innbyggjarar som flyttar, og det 

skaper eit skifte i etterspurnaden etter helsetenester 

Figur 2: Endring og vekst i aldersamansetninga 2015-2040, Helse Vest
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Figur 3: Kommunar der minst 25 prosent av innbyggjarane er 70 år eller meir går frå fem til 106 (kjelde: NHSP)
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og tilgangen på arbeidskraft. Innvandring og nye 

kulturar påverkar òg tenestene. 

 

Sjukdomsbilete
Av levekårundersøkingar går det fram at dei fleste 

reknar si eiga helse som god. Likevel ser vi at etter

spurnaden etter helsetenester aukar, og det vil han 

halde fram med. Det heng mellom anna saman med at 

pasientrettane og pasientrolla blir styrkte, den 

teknologiske og medisinskfaglege utviklinga gir nye 

moglegheiter og tilhøyrande forventingar, og det blir 

fleire eldre innbyggjarar.

I planperioden vil vi sjå at sjukdomsbiletet endrar seg 

– langt på veg i takt med demografien. Fleire eldre 

aukar behovet for behandling av visse typar 

 sjukdommar. Hjarte og karsjukdommar, demens og 

kreft rammar særleg den eldre delen av befolkninga,  

mens muskel og skjelettlidingar oftast rammar folk  

i yrkesaktiv alder. I tillegg ser vi at lidingar knytte til 

rus, psykiske helse og livsstilssjukdommar, aukar. Det 

stiller nye krav til korleis behandlinga og oppfølginga 

frå spesialisthelsetenesta blir innretta. 

Sjølv om vi får ny kunnskap, nye medisinar og nye 

verktøy i helsetenestene, er det òg store utfordringar. 

Til dømes kan utbreiing av multiresistente bakteriar  

få alvorlege konsekvensar for store delar av dei 

medisinske tenestene slik vi kjenner dei i dag. 

1900 1950 2000 2050

Infeksjonssjukdommar

Hjarteinfarkt

Kreft
Diabetes
Kols
Demens
Rus 
Psykiske lidingar
Overvekt

Infeksjonar knytte til  
multiresistente mikrobar

Figur 5: Illustrasjon av utviklinga i sjukdomsbiletet

Figur 4: Aktivitetsframskriving somatikk, basert på tal frå Norsk pasientregister (kjelde: NPR aktivitetsframskriving somatikk 2015–2030, for 
bruk i Nasjonal bemanningsmodell)
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Infrastruktur
Vestlandet har til dels spreidd busetjing med store 

avstandar og infrastruktur med låg standard, men 

infrastrukturen er på veg til å bli betre og reisetida 

kortare. Framkomstmidla blir òg betre, og ambulanse

tenestene blir utvikla for å gjennomføre høgt 

 spesialiserte oppgåver på staden. Utviklinga vil halde 

fram, og den nye fysiske og digitale infrastrukturen 

knyter Vestlandet og resten av Noreg tettare saman. 

Dette gjer det mogleg å utvikle spesialisthelsetenesta 

som beredskapsorganisasjon og skape nye sam

handlingsløysingar mellom beredskapsaktørane over 

eit større geografiske område.

 

HOVEDREDNINGSSENTRALEN 
SØR-NORGE

 Redningshelikopter 

 Ambulansehelikopter 

113 AMK-sentral

10        

113

113
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(Førde)
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AMK HAUGESUND
(Haugesund)

AMK STAVANGER
(Stavanger)

Figur 6: Rekkevidde med 30 minutt flygetid for helikopter 
(kjelde: KoKom og Luftambulansetjenesten)

Rekkjevidde helikopter med base 
utanfor Vestlandet

Den nye infrastrukturen gjer det mogleg å satse på 

digitale helsetenester utanfor sjukehusa. Digitale 

verktøy gir tettare samhandling og gjer andre aktørar, 

også pasientane sjølve, i stand til å utføre fleire 

 helseoppgåver. Det bidreg til å sikre innbyggjarane 

 forsvar lege tenester der dei bur, auka kvalitet og betre 

opp levingar, samtidig som kostnadsveksten blir dempa. 

Med dei nye verktøya kan ein vidareutvikle sjukehus

strukturen med ei klarare funksjonsdeling, som vil gi 

det enkelte sjukehuset auka erfaring og kompetanse 

på gitte område. Desse fordelane skal heile spesialist

helsetenesta på Vestlandet dra nytte av gjennom eit 

godt definert og formålstenleg nettverkssamarbeid.
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Teknologi og medisinsk utvikling
Vi legg til grunn ei vid forståing av omgrepet teknologi. 

Det femnar nye medisinske metodar, teknikkar og 

medikament, nytt medisinsk utstyr og nye måtar å 

bruke utstyret på. Omgrepet dekkjer samtidig den 

meir tradisjonelle forståinga, som er knytt til utstyr og 

IKT. Dei forskjellige teknologiane blir stadig meir 

integrerte. Diagnostikk og behandling har òg blitt meir 

integrerte og grip tettare inn i kvarandre. 

I overskodeleg framtid vil pasientane få ei heilt anna 

oppleving når dei blir behandla. Ein kan sjå for seg at 

tenestene i seg sjølve, kven som utfører dei, og kvar dei 

blir ytte, vil endre seg. Sensorar plasserte rundt i 

heimen, på kroppen, eller i kroppen, vil gi helsetenesta 

presise og omfattande data til bruk i førebygging, 

diagnostikk, behandling og oppfølging. Automatiske 

analysar av innkommande data vil gå i sanntid, og 

robotar vil kunne justere både medisinar, dosar og 

anbefalingar fortløpande. Nye behandlingsmetodar og 

utstyr kan gjere kirurgien både fjernstyrt og mindre 

inngripande, og saman med personleg tilpassa 

medisinar blir behandlinga betre og sjukeperioden 

kortare. Dette er løysingar som må på plass for å 

handtere det framtidige behovet for helsetenester. 

Teknologien gir oss nøkkelen til betre tenester og meir 

effektiv ressursbruk, men vil på same tid krevje tunge 

investeringar og auke den teknologirelaterte risikoen. 

Cyberangrep og andre truslar vil få større konse

kvensar for verksemda, så tryggleiken må vere god før 

nye løysingar og ny teknologi blir tekne i bruk.  

Menneskelege og økonomiske 
ressursar
Den store utvidinga i medisinske og tekniske mogleg

heiter, i kombinasjon med eit offentleg finansiert 

helsevesen, fleire lovfesta rettar og innbyggjarar med 

auka kunnskap og ønske om ulike behandlings

metodar, skaper forventingar det ikkje er mogleg å 

imøtekomme. Vi må derfor bidra til å gi folk ei realistisk 

forståing av kva dei offentlege tenestene kan levere. 

Rammene for dei menneskelege og økonomiske 

ressursane vil avgrense tilbodet. Vi må derfor jobbe 

langs to aksar. På den eine sida må vi hindre sjukdoms

utvikling og behandle fleire med dei ressursane vi har til 

disposisjon, utan at det går ut over verken med

arbeidarar eller kvaliteten på  tenestene.   På den andre 

sida må klare prioriteringar leggjast til grunn, basert på 

ein open og fagleg godt forankra dialog. Om noko blir 

teke inn, må noko anna ut. Prioriteringsmeldinga er 

førande for dette arbeidet, samtidig som Beslutnings

forum for nye metoder har ei sentral rolle.

Helse Vest vil som ein stor aktør på forskings og 

utviklingsområdet, samt ved innkjøp av varer og 

tenester, bidra til verdiskaping i regionen ved sida av 

eigenaktivitetane. Desse moglegheitene må utnyttast til 

ei kvar tid.

UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER
›	 Pasientane må bidra aktivt dersom dei kan.
›	 Arbeidsprosessar og behandlingsforløp skal 

bli betre og meir koordinerte.
›	 Nye teknologiske løysingar skal bli utvikla 

og teke i bruk. 
›	 Oppgåvedelinga må endrast. 
›	 Behandling skal prioriterast etter faglege 

vurderingar og vedtekne kriterium.
›	 Medisinar skal veljast på bakgrunn av ei 

heilskapleg vurdering og prioritering.
›	 Bruken av ambulante og virtuelle tenester 

skal aukast.
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Spesialisering, samhandling og 
koordinering
Spesialisering innanfor kvart fagfelt, og god 

 ko ordinering mellom fagfelta, skal prege verksemda  

i helseføretaka. Vi skal utvikle spisskompetanse og 

spesialiserte system, som saman med generalistar  

og koordinatorar skal sikre saumlaus, effektiv og 

heilskapleg behandling. «Spesialisering» treng ikkje 

vere synonymt med «kompetanse på noko sjeldan». 

 Vi skal òg vere spesialistar på det som gjeld folk flest.

Endringar i måten spesialisthelsetenesta jobbar på, vil 

òg påverke aktørane rundt oss. Ansvar og oppgåver vil 

bli flytta, og tenestene vil komme nærmare der 

pasienten bur. Ambulante og virtuelle tilbod vil ta  

over for sjukesenger og polikliniske behandlingar. 

 Organisatoriske strukturar og grenser skal ikkje stå  

i vegen for god pasientflyt og tverrfagleg samarbeid. 

Samhandlinga må bli tettare. Det gjeld òg for 

 leverandørane, som skal sørgje for medisinar, 

 tekno logi, tenester og verktøy som gjer dei nød

vendige endringane moglege å gjennomføre.  

Forventingane skal vere klare, og vi skal spele  

kvarandre gode.

Figur 7: Aktørar i pasienten si helseteneste
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PASIENTEN SI HELSETENESTE

Pasienten si helseteneste handlar om at pasientane 

skal vere trygge på at dei får hjelp når dei treng det, dei 

skal bli informerte, og dei skal oppleve å ha påverknad 

på behandlinga og makt over eigne val. Vi i spesialist

helsetenesta må innrette oss og organisere arbeidet på 

ein måte som gjer oss rusta til å ta vare på pasientane, 

slik at dei kan bidra til og medverke som likeverdig part 

i si eiga behandling, samtidig som dei får  behandling av 

høg kvalitet utan uønskt variasjon. Alle pasientar skal 

oppleve tryggleik og få ei heilskapleg behandling, 

uavhengig av kor mange diagnosar dei har, kompleks

iteten i behandlinga og  organisatoriske grenser.

Kvalitet og pasienttryggleik

Arbeidet med kvalitet handlar ikkje berre om å 
forbetre den faglege kvaliteten i behandlinga. Det 
handlar òg om pasienten si oppleving av kvalitet. 
Pasientane skal vere trygge på at dei får ei god 
behandling, utan uønskt variasjon, uavhengig av 
behandlingsstad. Dersom vi ikkje kan forklare 
variasjon med ulikskap i helsetilstand eller 
pasientpreferansar, blir det gjerne kalla uønskt 
variasjon. Kunnskap om variasjon i kapasitetsut-
nyttinga skal brukast aktivt som grunnlag for å gi 
meir likeverdig tilgang til helsetenester. Men 
temaet er breiare enn dette, og er mellom anna 
knytt til førebygging, HMS,  arbeidsmiljø og trivsel.

Tryggleik skal vere ein integrert del av systemet og 

 kulturen i Helse Vest og skal kjenneteikne alle 

arbeidsprosessar og møte med pasientane. For

betringar skal skje kontinuerleg, og unngåelege skadar 

OVERORDNA MÅLSETJING
Tenestene skal vere likeverdige og halde høg 
kvalitet, utan uønskt variasjon. Møtet mellom 
medarbeidarane og pasientane skal gi 
meirverdi, og ingen skal døy eller bli skadde 
som følgje av unngåelege feil og manglar. 

skal ikkje skje. Eit trygt arbeidsmiljø og gode rammer 

for utvikling er òg sentralt for å skape tillit til 

 tenestene og verksemda. 

Pasientane sitt møte med helsetenestene skal gi  

ein opplevd verdi i form av betre funksjon, høgare 

livskvalitet, større grad av eigenmeistring eller  

mental og fysisk lindring. Spesialisthelsetenesta skal 

drive med sjukdomsførebyggjande arbeid for å skape 

ytterlegare verdi for pasientane og samfunnet. 

Pasienten si helseteneste skal vere styrande for 

organiseringa og plasseringa av oppgåver og for 

samarbeidet mellom aktørane i helsetenestene. 

Helse Vest skal bidra til å redusere utviklinga av 

antibiotikaresistens. 

Tiltaksområde:
›	 Førebyggjande tiltak og arbeid mot  

antibiotikaresistens
›	 Standardisering og prosessforbetring
›	 Kvalitetsleiing og bruk av indikatorar 

Kommunikasjon og prioritering

Dei medisinske moglegheitene vil auke i tida som 
kjem, og skape forventingar om behandling. På 
same tid vil det bli fleire pasientar, og mange vil 
trenge meir hjelp. Veksten i helseføretaka sin 
økonomi vil likevel vere lågare enn tidlegare, 
noko som vil gi klare avgrensingar for kva slags 
tenester vi kan tilby. Det stiller høgare krav til 
prioriteringar og kommunikasjon både internt 
og ut mot pasientar og andre aktørar. 

OVERORDNA MÅLSETJING
Tydelege prioriteringar, involverande prosessar 
og god kommunikasjon skal gi eit rett bilete av 
kva pasientane kan forvente, sikre lik tilgang til 
tenester og bidra til ei berekraftig utvikling.



God kommunikasjon er ein føresetnad for pasienten si 

helseteneste. Helsepersonell skal ha kunnskap om, og 

vere bevisste på, korleis kommunikasjon kan nyttast til 

å betre innbyggjarane og pasientane si helse, og 

opplevingane dei har i møte med helsetenestene. Ny 

teknologi skal nyttast til å ha dialog med pasientane, 

samle pasientrelatert informasjon på éin stad og sikre 

at pasientane får medverke i behandlingsforløpet som 

likeverdig part. Medverknaden omfattar òg krava til 

pasientane sin eigeninnsats i behandlinga, og er meint 

for å fremje pasienten si oppleving av meistring og 

kvalitet.

Riktige prioriteringar skal bidra til å dra mest mogleg 

nytte av dei ressursane helsevesenet disponerer. Vi 

skal handtere behovet for auka verdiskaping med 

tydelegare prioriteringar og nye måtar å løyse opp

gåvene på. Prioriteringar skal gjerast med tanke på 

heile behandlingsforløpet og alle aktørane som bidreg 

i dette. Ein må ta omsyn til den enkelte pasienten utan 

at det får negative konsekvensar for den samla 

pasientpopulasjonen. 

Leiarane har eit overordna ansvar for å sørgje for ei 

effektiv og rettferdig prioritering med gode rutinar og 

prosessar, og bruk av system som underbyggjer dette. 

Om noko blir prioritert opp, må noko anna bli 

 prioritert ned. Det kan mellom anna gjelde inn føring 

av nye legemiddel. Prioriteringar, diskusjonar og 

prosessar rundt dette skal vere prega av openheit. 

Pasienten sin medverknad
Pasienten har rett til å medverke i eiga 
behandling. Dette gir òg ei forventing om at 
pasienten bidreg aktivt med det ein kan inn i 
behandlinga.

Behandlingstilbodet skal vere likeverdig for alle 

innbyggjarar som høyrer til Helse Vest.

Tiltaksområde:
›	Oppfølging av brukarerfaringar og klinisk kvalitet
›	Tilrettelegging for pasientmedverknad
›	Berekraftige prioriteringar

 

Pasientar med fleire sjukdommar

Den delen av befolkninga som vil auke mest fram 
mot 2035, er i dag dei største brukarane av 
helsetenester. Rundt 66 prosent av ressursane til 
somatiske spesialisthelsetenester går til 10 
prosent av pasientane. Ein stor del av desse har 
fleire sjukdommar. I dag er organiseringa i for 
stor grad retta inn mot den enkelte sjukdommen, 
ikkje mot totalsituasjonen til pasienten. 

Skal vi kunne gi eit godt behandlingstilbod til 

 pasientar med fleire sjukdommar, må tenestene 

organiserast med utgangspunkt i pasienten. Det 

inneber høg grad av fleksibilitet og helsepersonell som 

har medisinskfagleg breidd og heilskapleg tilnærming 

til pasientane. Også bygg og annan infrastruktur må 

leggje til rette for samarbeid. Psykisk helsevern, 

somatisk behandling og rusbehandling skal 

 integrerast tett med kvarandre.

OVERORDNA MÅLSETJING
Pasientar med fleire samtidige sjukdommar 
skal få eit heilskapleg og tverrfagleg teneste-
tilbod, og eit samanhengande behandlings-
forløp som er organisert med utgangspunkt i 
den enkelte pasienten sitt behov.
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Multisjuke skal bli møtte av tverrprofesjonelle team som 

skreddarsyr tilbodet. Fagpersonane skal ha fokus på 

kjerneoppgåvene sine, men skal samarbeide tett med 

andre, spesielt i diagnostiske, avklarande og 

 planleggjande fasar. Koordinatorar skal sikre smidig 

kommunikasjon og oppfølging undervegs i heile 

behandlingsforløpet. Tverrprofesjonell diagnostikk, 

behandling og oppfølging må underbyggjast av nye 

finansieringsløysingar.

Sjølv om fastlegane har ansvaret for den samla 

oppfølginga av multisjuke, må primær og spesialist

helsetenesta leggje felles planar for langsiktig 

 be handling og førebygging for den enkelte pasienten. 

Ulike tenestenivå skal ha ei samordna utvikling av 

IKTløysingar og teknologi for å vareta pasientane 

uavhengig av kvar dei oppheld seg. Dette inkluderer 

legemiddelhandtering.

Tiltaksområde:
›	 Pasientorientert teneste og struktur
›	 Tverrfaglege og heilskaplege pasientforløp 
›	 Breiddekompetanse og koordinering  

Standardiserte pasientforløp

Mange pasientforløp er i dag delte opp og 
 varierer etter institusjon, behandlar og pasient. 
Ein stor del av pasientbehandlingane kan likevel 
standardiserast og gjerast meir effektive på tvers 
av faglege og organisatoriske grenser. Både 
pasientar med enkeltståande behandlingsbehov, 
kronikar grupper og pasientar innanfor 
 somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg 
spesialisert rus behandling kan ha stort utbytte 
av dette. 

Helse Vest skal bruke standardiserte pasientforløp for 

alle pasientgrupper når det bidreg til at prosessen og 

resultatet blir betre. Det gjeld særskilt dei som har stor 

variasjon i alt frå resultat til tiltak, og der utgreiing og 

behandling er tidskritiske faktorar og avgjerande for 

liv og helse. Forløp som involverer samhandling både 

internt og med kommunen, har òg stort potensial for 

forbetring gjennom standardisering.

Standardiseringa av pasientforløp skal ikkje redusere 

nødvendig fleksibilitet og tilpassing for den enkelte 

pasienten eller bruk av klinisk skjønn. Pasienten skal 

kunne delta i valet av behandling, og bli satt i stand til å 

meistre eige liv og sjukdom. Standardisering blir brukt 

for å sikre alle den same høge standarden og redusere 

uønskt variasjon.

Ved å bruke felles metodikk og framstilling legg vi 

betre til rette for å oppdatere og forbetre pasient

forløpa, utvide bruken til heile føretaksgruppa, og 

samarbeide om utviklinga på tvers av profesjonar og 

einingar. Felles metodikk og framstilling skal òg gjere 

kommunikasjonen med pasientane, kommunane og 

andre aktørar enklare. 

Tiltaksområde:
›	 Metodikk og rammeverk for standardisering
›	 Implementering og bruk av standardiserte pasient

forløp

OVERORDNA MÅLSETJING
Pasientar skal få ei raskare, betre og meir 
koordinert behandling på tvers av faglege, 
organisatoriske og geografiske grenser.



Pasientane har behov for at heile helsetenesta 

arbeider saman som éi eining, med tverrfagleg og 

heilskapleg handtering av heile behandlingsforløpet. 

Det vil auke kvaliteten og effektiviteten i behandlinga. 

Organisatoriske og faglege grensegangar skal ikkje stå 

i vegen for ei saumlaus teneste eller pasienten si 

oppleving av at tenestene heng saman.

Eit einskapleg helsevesen

Einskaplege helsetenester og tett samhandling er 
grunnleggjande føresetnader for å utvikle 
pasienten si helseteneste. Det betyr at vi må 
utvikle eit samanhengande nettverk mellom 
primær- og spesialisthelsetenesta, mellom 
somatikk, psykiatri og rusbehandling, og mellom 
avdelingar og verksemder i spesialisthelsetenesta.

Organisatoriske og faglege grensegangar mellom 

einingar og nivå skal ikkje vere til hinder for å skape ei 

teneste prega av koordinert samspel. Det skal leggjast 

vekt på det som fremjar god helse og oppleving av 

meistring og velvære. Mobilisering av ressursane til 

pasienten og dei pårørande må til. Samspelet krev òg 

at nødvendig kompetanse blir bygd opp på tvers av 

profesjonar og nivå, i godt samarbeid med utdannings

institusjonane. Tenestene vil vere nærmare der 

pasienten bur, og personell frå ulike fagdisiplinar og 

nivå vil samarbeide om å tilby dei.

IKTløysingane i spesialisthelsetenesta skal leggje til 

rette for samhandling nasjonalt, understøtte regionale 

og lokale arbeidsprosessar, og samhandle med 

løysingane i primærhelsetenesta. Informasjon blir 

gjort tilgjengeleg, delt og henta. Pasientane og dei 

på rørande vil dessutan få ei sentral og aktiv rolle i heile 

forløpet. Dei vil i mange tilfelle sjølve handtere 

informasjon knytt til eiga helse, med teknologi som 

samhandlar med IKTsystema til helsetenesta. Sjølv 

om pasientane må vere meir delaktige, skal tenestene 

ta høgd for sosial ulikskap og ulik digital kompetanse.

Med heilskapleg og godt koordinert hjelp frå helse

vesenet skal fleire kunne bu heime, trass i betydeleg 

funksjonstap. Virtuelle tenester skal vere regelen heller 

enn unntaket. Fastlegane vil få ei endå viktigare og meir 

sentral rolle, og avtalespesialistane er ein integrert del 

av den samla kapasiteten. Utgreiing og behandling av 

vanlege tilstandar, også akutte, skal vere eintydig 

beskrivne, og i stor grad skje utanfor sjukehuset. 

Tiltaksområde:
›	 Samhandling på tvers av organisatoriske og faglege 

grensegangar
›	 Formålstenleg ansvars og oppgåvedeling 

OVERORDNA MÅLSETJING
Pasientar skal oppleve helsetenesta som  
ei einskapleg eining som handterer 
 informasjon,   tenester og behandlingsforløp 
på ein heilskapleg måte.

EITT HELSEVESEN
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Strategisk samspel med dei private 

Private aktørar i helsesektoren er ein viktig del av 
og eit viktig supplement til dei offentlege helse-
tenestene. Dei står for ein stor del av spesialist-
helsetenestene på Vestlandet, og i framtida må vi 
nytte potensialet knytt til desse betre. Helse Vest 
skal ha ei strategisk og bevisst haldning til korleis 
private aktørar kan skape synergieffektar, og 
bidra med kapasitet, kompetanse og innovasjon. 

Helse Vest skal i større grad bruke dei private   

aktørane som eit bidrag til mangfald, tilgjengelegheit, 

innovasjon, effektivisering, konkurranse, saman

likning og læring. Dei skal bli ein meir samordna del av 

den offentlege helsetenesta og nyttast inn mot dei 

strategiske satsingsområda. Føresetnaden for å bruke 

private aktørar er at innbyggjarane som høyrer til 

Helse Vest skal få best mogleg tenester med dei 

ressursane ein har tilgjengeleg.

Dei private må ha felles eigarskap til og plikter overfor 

samfunnsoppdraget og dei økonomiske rammene. Det 

inkluderer ansvaret for å sikre utdanning, opplæring, 

forsking og innovasjon. Avtalar og samarbeid med dei 

private skal derfor vere behovsstyrt og innovasjons

fremjande. Rammevilkåra skal vere likeverdige og 

føreseielege. Finansieringa og vilkåra bør samtidig 

balansere behovet dei private har for å kunne gjere 

forsvarlege investeringar, med behovet helseføretaket 

har for å gjere endringar og tilpasse tenestetilbodet. 

Dei involverte føretaka må òg ha ei aktiv rolle når ein 

skal inngå og følgje opp avtalane.

Private skal kunne ta del i standardiserte pasient forløp 

og vere ein del av løysinga for å redusere ventetider. 

Heile behandlingsforløp, kliniske og administrative 

tenesteområde og institusjonar kan vere aktuelle for 

privat drift. Saman med private og andre aktørar kan 

helseføretaka byggje opp ei helseklyngje innanfor 

forsking og innovasjon på Vestlandet, og utvikle seg 

som nasjonal og internasjonal aktør. 

Det skal byggjast opp om pasienten si helseteneste, 

der mellom anna ansvarslinjer, kommunikasjons

løysingar og fagleg samarbeid blir viktigare. Dei 

private aktørane må derfor ta del i, og vere forplikta til, 

arbeidet med og løysingane knytte til standardisering, 

informasjonsutveksling og IKT. 

Tiltaksområde:
›	 Samordning med private aktørar innanfor  

helsesektoren
›	 Behovsstyrte og innovasjonsfremjande  

samarbeidsavtalar

OVERORDNA MÅLSETJING
Helse Vest skal bruke private aktørar til å 
byggje opp om pasienten si helseteneste som 
ein samordna og strategisk del av verksemda.



Den medisinske og teknologiske utviklinga medfører at 

vi kan gjere meir, men også at vi kan yte tenester på 

andre måtar. Nye metodar og verktøy gjer oss mellom 

anna i stand til å automatisere og robotisere større delar 

av verksemda, yte virtuelle tenester og flytte oppgåver 

nærmare pasienten. Geografien og busetjings

mønsteret på Vestlandet krev at vi realiserer potensialet 

som ligg i dette, for å møte utfordringane knytte til auka 

behov og avgrensa ressursar i helse sektoren.

Auka verdiskaping

Behovet for spesialisthelsetenester er venta å 
auke med rundt 40 prosent i strategiperioden, 
men til gangen til ressursar vil ikkje ha den same 
veksten. Det kjem nye utfordringar, som krev nye 
løysing ar. Helse Vest må utvikle seg i tråd med 
dette. Det vil mellom anna krevje digital moden-
skap og ei god digital plattform.

Pasientane skal oppleve eit betre servicenivå gjennom 

auka tilgjengelegheit, sjølvbeteningsløysingar, auto

matisering. Om det er mogleg for pasienten, skal dei 

bidra meir i behandlinga og administrasjonen av 

helsetenestene. Det vil  effektivisere ressursane for 

spesialisthelsetenesta samtidig som pasientane får 

sjansen til å meistre sin eigen situasjon. 

Pasientforløpa skal endrast monaleg gjennom 

teknologi støtta behandling og kommunikasjon. Det vil 

endre organiseringa av sjukehusdrifta, der tverr fagleg 

samarbeid er hovudregelen. Ein del av helse personellet 

som jobbar med pasientbehandling, blir ytterlegare 

spesialiserte og bruker trening og  simulering for å gjere 

behandlinga og opplæringa meir effektiv. Samtidig vil 

den teknologiske utviklinga bidra til at mindre spesial

isert helsepersonell kan løyse stadig fleire oppgåver. 

Medisinskteknisk utstyr som blir brukt i norske sjuke

hus, må kunne samhandle basert på internasjonale 

standardar og integrerast med opne og sikre 

IKTplattformer. Tilgangen til data av høg kvalitet blir 

langt betre. Det vil auke kvaliteten og den operasjon

elle effektiviteten i pasientbehandling og forsking og 

gi meir tilgjengeleg styringsinformasjon. 

Tiltaksområde:
›		Utviklings og endringskultur, og realisering av   

      gevinstar
›		Pasientmedverknad og eigeninnsats
›		Automatisering og teknologidrivne løysingar

Spesialisthelsetenester utanfor 
sjukehus

Spesialisthelsetenestene og spesialist  
kompe tansen må gjerast tilgjengeleg fleire stader. 
Tenestene må leverast på andre måtar, for-
trinnsvis utanfor sjukehusa. Det gjeld både 
førebygging, diagnostisering, behandling, 
habilitering og rehabilitering. Kompetansen og 
tenestene må i større grad vere tilgjengelege 
nærmare pasienten, og mykje må digitaliserast 
og automatiserast.

Ein langt større del av helsetenestene skal finne stad i 

heimen til den enkelte pasienten. Helse Vest skal ta i 

bruk nye teknologiske løysingar og bruke digital i

OVERORDNA MÅLSETJING
Sikre ei positiv og berekraftig utvikling ved å 
dra nytte av dei teknologiske moglegheitene, 
effektivisere prosessar og drift, realisere 
potensialet i pasientane sin eigeninnsats og 
yte tenester på det nærmaste effektive nivået.

OVERORDNA MÅLSETJING
Spesialisthelsetenester skal utførast heime 
hos pasientane når det er formålstenleg og 
ressurssparande.

UTVIKLING AV HELSETENESTENE
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Figur 8: Tenester i helsevesenet i framtida
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sering, automatisering og virtuelle tenester der det er 

mogleg. Innleggingar og fysiske konsultasjonar skal 

ikkje finne stad dersom tenesta kan ytast virtuelt med 

like godt eller betre resultat. Kunnskap og kompetanse 

som byggjer opp om denne utviklinga skal sikrast, og 

prosessar og organisering må tilpassast. 

Kommunikasjonen og samarbeidet med pasientane, dei 

pårørande, primærhelsetenesta, høgskular, universitet, 

avtalespesialistar og andre private aktørar skal bli betre 

og bidra til meir effektive løysingar. Grensegangane og 

ansvarsdelinga må gjerast meir formålstenlege og 

tydelege. Alle involverte aktørar skal vere best mogleg 

koordinerte for å dekkje behova til pasientane.

Ein naturleg del av at fleire tenester skal bli ytte 

utanfor sjukehusa, er overføring av oppgåver frå 

spesialisthelsetenesta til andre aktørar. Vi må sjå på 

pasienten og dei pårørande som ein ressurs og gjere 

dei i stand til å ta meir aktivt del i behandlinga. 

Tiltaksområde:
›	 Spesialistkompetanse og teknologi utanfor sjukehusa
›	 Samarbeid mellom pasienten, kommunen, fastlegen 

og spesialisten
›	 Kommunikasjon og informasjonsdeling 

Forsking, innovasjon og teknologi

Forsking er ei av dei fire lovpålagde oppgåvene for 
helseføretaka og heng tett saman med innovasjon 
og tenesteutvikling. Riktig satsing på dette området 
er dessutan ein grunnleggjande føresetnad for å 
gjennomføre dei strategiske satsingane og realisere 
den nødvendige utviklinga. Strammare 
 økonomiske rammer krev at vi prioriterer for-
skingsprosjekta som gir mest nytte, og at vi sikrar 
samanhengen mellom forsking og det å ta i bruk 
forsking og nye idear i praktisk pasientbehandling.
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Helse Vest har eit stort volum studentar, og mange 

sjukehus deltek i utdanninga. Helse Vest vil saman med 

universiteta og høgskulane auka kvaliteten i 

 utdanning ane    og også arbeide for å utvikla fleire 

arenaer for god praksis og læring.

Forskingssatsinga i Helse Vest skal byggje på kompe

tansen og føresetnadane i heile regionen, og nytte 

universitets og høgskulesektoren og andre relevante 

aktørar for å skape eit unikt, leiande og særprega miljø. 

Fleire store kliniske studiar, mellom anna knytt til 

persontilpassa medisin, skal bli etablert gjennom 

nasjonale forskingssamarbeid, på tvers av regionane. 

Dette skal gje fleire pasientar moglegheit til å delta i 

utprøvande behandlingar, og gjere forskingsmiljøet på 

Vestlandet meir konkurransedyktige internasjonalt. 

Forskinga skal bidra til å realisere satsingane og tiltaka 

i strategien, og understøtte tenesteinnovasjon.

Helse Vest skal evne å identifisere og ta i bruk god kjende 

metodar, medisinar, verktøy og løysingar raskt og skape 

innovasjon ut frå eigne og andre sine er faringar og idear. 

Organisasjonen må vere i forkant og leggje til rette for 

dette. Brukarar skal vere involverte i forskings og 

innovasjonsprosjekt som rådgivarar, samarbeids

partnarar eller endringsagentar for å betre prosjekt

resultata og reflektere brukarane sine behov og syns

punkt. Det krev gode system for å formidle og nyttiggjere 

seg brukarerfaringar og kvardags forbetringar. 

Teknologi skal hjelpe oss å heve tryggleiken og 

tenestekvaliteten, auke ressurseffektiviteten og bringe 

tenestene nærmare pasienten. Teknologi skal i tillegg 

bidra til å standardisere, automatisere og robotisere 

aktivitetar og frigjere ressursar og menneskeleg 

kapasitet til pasientretta aktivitet. Satsingar som «Éin 

innbyggjar – éin journal» har bana veg for gjenbruk av 

verdifulle data som er unike i verdssamanheng. Nye 

store data skal hentast inn gjennom omfattande bruk 

av sensorteknologi, pasientrapportering og felles 

IKT løysingar og infrastruktur og bli nytta til pasient, 

forskings og styringsformål. Prosjekta med å 

 modernisere IKTinfrastrukturen og innføre eit felles 

journal og pasientadministrativt system i to av dei 

regionale helseføretaka vil setje rammer for utviklinga 

av nasjonale IKTstrukturar. 

Tiltaksområde:
›	Koordinert forskingsinnsats 
›	Innovasjon og anvend teknologi 
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Figur 9: Innovasjonsbølgjene

OVERORDNA MÅLSETJING
Helse Vest skal bidra til at Noreg er blant dei 
leiande landa innanfor helseforsking, 
helseinnovasjon og anvend teknologi. 
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Medarbeidarane er den viktigaste ressursen i Helse Vest. 

Skal vi nå dei måla vi set oss, må vi ha ei leiing og ein 

organisasjon som legg til rette for at medarbeidarane får 

utvikle og bruke kompetansen og kapasiteten sin best 

mogleg. Det er gjennom samspelet mellom med     

arbeid arar og leiarar, individuell handlekraft og tilliten 

den enkelte skaper, det blir mogleg å få til det ekstra  

ordinære som ein del av det ordinære. Vi skal ha eit godt 

arbeidsmiljø, der systematisk HMSarbeid skal gi trygge 

rammer både for medarbeidarane og pasientane. 

Medarbeidarane våre

Spesialisthelsetenesta må kunne handtere nye 
oppgåver og utfordringar. Mange oppgåver skal 
løysast på tvers av tradisjonelle faglege og 
organisatoriske grenser, både i team og nettverk. 
Samtidig blir det meir spesialisering. Det vil seie 
at den enkelte medarbeidaren må ha evne og vilje 
til endring og samspel. Sjukehusa har ei nøkkel-
rolle i utdanninga av helsepersonell og 
 spesialistar. Vi ser store moglegheiter for ytter-
legare samvirke og gjensidig nytte mellom 
spesialist helsetenesta og utdanningssektoren. 

Medarbeidarane i Helse Vest skal ha høg relasjons

kompetanse og bidra til godt samspel med kvarandre, 

pasient ane og dei pårørande. God kommunikasjon er 

avgjerande for godt samarbeid og tryggleik, og for å gi 

pasientane best mogleg behandling. Kunnskap om 

rettleiing og undervisning vil få meir å seie når ein skal 

utvikle kompetansen til medarbeidarane. Kompetanse

utvikling og forsking rundt nye kompetanseområde skal 

skje i tett samarbeid med utdanningssektoren.

Spesialisthelsetenesta på Vestlandet vil møte store 

utfordringar og krav om endringar i strategiperioden. 

Medarbeidarane våre skal møte dette med nye verktøy, 

nye metodar og prosessar, ny organisering og endra 

oppgåvedeling. I Helse Vest skal det råde ein kultur som 

legg til rette for, og bidreg til, endring og  kontinuerleg 

utvikling og forbetring, i godt samspel med medarbeid  ar

ane sine representantar som viktige endringsagentar. 

Den nasjonale bemanningsmodellen viser at det vil vere 

stort behov for å rekruttere medarbeidarar i strategi

perioden. Vi skal rekruttere dei rette med arbeidarane og 

dra nytte av ulik kompetanse og bakgrunn.

Bruk av nye digitale løysingar vil vere sentralt i den 

framtidige pasientbehandlinga. Medarbeidarane i 

Helse Vest skal derfor ha ein grunnleggjande digital 

kompetanse. Samtidig skal fleire skal ha høg digital 

kompetanse og bidra til innovasjon, tenesteutvikling 

og opplæring av kollegaer, pasientar og pårørande.

Tiltaksområde:
› Spesialisering, digitalisering og pasientkontakt
› Aktivitets og behovsstyrt bemanning
› Samarbeid med utdanningssektoren

Leiarskap

Skal vi kunne levere gode nok helsetenester i 
tilstrekkeleg omfang i tida framover, må ut-
fordringar gjerast om til moglegheiter, og mogleg-
heitene må realiserast. Då er god og tydeleg leiing 
ein nøkkelfaktor. Mange av dei store ut-
fordringane må løysast tverrfagleg i nettverk og 
team. Det stiller store krav til leiarane i Helse Vest.

KOMPETANSEKRAV FOR MEDARBEIDARANE
›	KOMMUNIKASJON
›	RELASJON
›	ENDRING
›	DIGITALISERING

OVERORDNA MÅLSETJING
Medarbeidarane i Helse Vest skal ha eit godt 
arbeidsmiljø. Dei skal vere stolte av yrket sitt 
og ha kompetanse og evne til å handtere 
framtidig spesialisering og nye oppgåver.

MEDARBEIDAREN, LEIING OG ORGANISASJON



Leiarane skal ha ei heilskapleg forståing av korleis 

profesjonane speler saman, og dei må koordinere og 

skape arenaer for samhandling i og utanfor Helse Vest. 

Pasienten si helseteneste krev at vi jobbar tettare 

saman, og leiarane må evne å skape samhald og byggje 

gode team.

Medarbeidarane skal i strategiperioden bidra i gjennom

føringa av store endringar. Leiarane må derfor kunne 

involvere medarbeidarane og motivere for kontinuerleg 

forbetring og resultatoppnåing. Ein av dei viktigaste 

utviklingsfaktorane er innføring og bruk av nye 

 tekno logiske og digitale løysingar. Leiarane må meistre 

utvikling og endring der teknologi er eit gjennomgåande 

element. 

God kommunikasjon ligg til grunn for god leiing. 

Leiarane har ansvar for heilskapen i verksemda, og må 

handtere utfordrande situasjonar gjennom dialog og 

relasjonsbygging. Leiarane må også kunne prioritere, og 

kommunisere prioriteringane på ein tydeleg og formåls

tenleg måte. Sjølvinnsikt er òg ein viktig eigenskap, som 

saman med eit reelt ønske om å utvikle seg som leiar 

skal bidra til eit velfungerande arbeidsmiljø der kvar 

enkelt opplever å vere ein viktig del av heilskapen i 

Helse Vest.

Forventningane til mellom anna leiarar som står nært 

pasientbehandlinga vil kunne auke som følgje av den 

skisserte utviklinga. Ivaretaking og oppfølging av og 

støtte til leiarane er derfor ein nødvendig del av eit 

heilskapleg leiarskap.

Tiltaksområde:
› Teknologi og endrings og utviklingsleiing
› Rekruttering og utvikling av leiarar og medarbeidarar 
› Samspel og nettverksutvikling

Struktur og organisering

Behovet for endring gjeld òg for organiseringa og 
strukturen vi har. Framtidas helsetenester skal 
ytast på ein annan måte enn i dag. Då må 
organisasjonen og strukturen òg leggje til rette 
for det. Ansvar og oppgåver skal flyttast, tenester 
skal integrerast, og både medarbeidarar, sjuke-
hus og helseføretak skal jobbe i team.

Enkelte spesialiserte sjukehusfunksjonar skal samlast 

av omsyn til kvaliteten, mens andre funksjonar som 

innbyggjarane treng ofte, mykje og nært skal vere 

desentraliserte, for å gi spesialisthelsetenester som er 

framtidsretta, trygge og med god kvalitet. Helse Vest 

vil aktivt bidra til arbeidet med å etablere nasjonale og 

fleirregionale tenester på Vestlandet, og ynskjer å legge 

til rette for at Helse Vest kan ta på seg denne typen 

oppgåver. Regionsjukehuset vil ha det største tilbodet av 

regionfunksjonar og nasjonale behandlingstenester. 

Dette er ikkje til hinder for at store akuttsjukehus og 

KOMPETANSEKRAV FOR LEIARANE
ANSVARLEG OG HEILSKAPELEG
› Prioritering
› Kvalitet
› Samarbeid
› Team og nettverk

ENDRINGSVILLIG OG HANDLEKRAFTIG
› Digitalisere
› Involvere
› Gjennomføre

KOMMUNISERANDE OG INSPIRERANDE
› Forbetre
› Motivere
› Kommunisere

OVERORDNA MÅLSETJING
Helse Vest skal utvikle ein effektiv organisa-
sjon og struktur med tydeleg oppgåvedeling, 
høg spesialisering og best mogleg utnytting 
av store investeringar og tungt utstyr.

OVERORDNA MÅLSETJING
Helse Vest skal rekruttere og utvikle leiarar 
som kan handtere utfordringane som kjem, 
og som legg grunnlaget for eit velfungerande 
arbeidsmiljø der kvar enkelt opplever å vere 
ein viktig del av heilskapen i Helse Vest.
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universitetssjukehus kan ha region funksjonar. Det 

viktigaste er at sjukehusa har ei formålstenleg spesialise

ring og oppgåvedeling, og at dei jobbar i eit forpliktande 

nettverk, som eit team. Det skal gi pasientane eit 

likeverdig tilbod av høg kvalitet på heile Vestlandet. 

Helse Vest skal også utnytte potensialet som ligg i det å 

ha to universitetssjukehus i regionen. 

Nye, individtilpassa legemiddel, innovative IKT 

løysingar for ei samla helseteneste og omfattande 

innkjøp som både legg til rette for standardisering og 

reduserer kostnadene, er blant dei viktigaste  faktor ane 

for helsetenestene i framtida. Utvikling av infra

struktur og digitale løysingar er ein føresetnad for å nå 

dei strategiske måla. 

Støttetenestene er ein av pilarane i helseføretaka. Dei 

yter elementære tenester til kjerneverksemda, og er ein 

drivar i utviklinga for å optimalisere pasient behandlinga. 

Regionale og nasjonale føretak som leverer støtte

tenester, speler derfor ei nøkkelrolle i gjennomføringa av 

strategien. Ny teknologi og nye arbeidsmåtar vil 

Figur 10: Sjukehus i nettverk og team 

REGION- 
SJUKEHUS

AKUTT- 
SJUKEHUS

ELEKTIVT 
 SJUKEHUS

STORT AKUTT- 
 SJUKEHUS

STØTTESELSKAP
FELLESTENESTER

dessutan gi nye moglegheiter for merkantile og kliniske 

støtte funksjonar, både når det gjeld tenesteinnovasjon, 

auka verdiskaping og høgare kvalitet. 

Kommunane og fastlegane vil få ei endå større og 

viktigare rolle i den samla helsetenesta. Mange 

pasientar får dessutan tenester frå spesialisthelse

tenesta og primærhelsetenesta på same tid – gjerne i 

eigen bustad. Organisasjonen og strukturen må derfor 

ta utgangspunkt i pasientane sine behov, og nød

vendige endringar må gjerast for å skape ei betre og 

meir samanhengande teneste. Private aktørar og 

universitets og høgskulesektoren har to andre viktige 

roller og er strategiske partnarar i arbeidet med å 

oppnå ei effektiv og berekraftig utvikling. 

Tiltaksområde:
› Sjukehus i team og forpliktande nettverk
› Strategisk bruk av støttetenester og støtteselskapa  



OVERSIKT OVER TILTAKSOMRÅDA

Tema Tiltaksområde

Kvalitet og pasient-
tryggleik

› Førebyggjande tiltak og arbeid mot antibiotikaresistens
› Standardisering og prosessforbetring 
› Kvalitetsleiing og bruk av indikatorar

Kommunikasjon og 
prioritering

› Oppfølging av brukarerfaringar og klinisk kvalitet
› Tilrettelegging for pasientmedverknad
› Berekraftige prioriteringar

Pasientar med fleire 
sjukdommar

› Pasientorientert teneste og struktur
› Tverrfaglege og heilskaplege pasientforløp
› Breiddekompetanse og koordinering

Standardiserte  
pasientforløp

› Metodikk og rammeverk for standardisering
› Implementering og bruk av standardiserte pasientforløp

Eit einskapleg  
helsevesen

› Samhandling på tvers av organisatoriske og faglege grensegangar
› Formålstenleg ansvars- og oppgåvedeling

Strategisk samspel  
med dei private

› Samordning med private aktørar i helsesektoren
› Behovsstyrte og innovasjonsfremjande samarbeidsavtalar

Auka verdiskaping

› Utviklings- og endringskultur, og realisering av gevinstar
› Pasientmedverknad og eigeninnsats
› Automatisering og teknologidrivne løysingar

Spesialisthelsetenester 
utanfor sjukehus

› Spesialistkompetanse og teknologi utanfor sjukehusa
› Samarbeid mellom pasienten, kommunen, fastlegen og spesialisten
› Kommunikasjon og informasjonsdeling

Forsking, innovasjon og 
teknologi

› Koordinert forskingsinnsats
› Innovasjon og anvend teknologi

Våre medarbeidarar

› Aktivitets- og behovsstyrt bemanning
› Spesialisering, digitalisering og pasientkontakt
› Samarbeid med utdanningssektoren

Leiarskap

› Teknologi og endrings- og utviklingsleiing 
› Rekruttering og utvikling av leiarar og medarbeidarar
› Samspel og nettverksutvikling

Struktur og organisering
› Sjukehus i team og forpliktande nettverk
› Strategisk bruk av støttetenester og støtteselskapa
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PREMISS FOR GJENNOMFØRING

Miljø og klima
Ivaretaking av miljøet skal vere ein integrert del av Helse Vest si verksemd. Helseføretaka skal 

ha så liten negativ miljøpåverknad som mogleg. Ansvaret for miljøet strekkjer seg òg til 

leverandørar og andre samarbeidspartnarar. Vi må derfor ha god nok miljøfagleg kompetanse, 

vi må stille miljørelaterte krav både til oss sjølve og andre, og vi må vere ein pådrivar for å ta 

samfunns og miljøansvar.

Prosjekt- og porteføljestyring
Tiltaka i strategien kan gjennomførast som rein linjeaktivitet eller som eigne utviklings og 

endringsprosjekt. Prosjekta skal følgjast opp gjennom heilskapleg porteføljestyring, der 

samsvar mellom dei strategiske måla og gjennomføring av tiltaka skal sikrast. Ressursstyring 

og rett prioritering er ein sentral del av porteføljestyringa. Gjennomgang og revidering av dei 

regionale fag og funksjonsplanane skal sørgje for at dei er i tråd med Helse2035. 

Felles metodikk for prosjekt og porteføljestyring skal brukast og utviklast vidare i samsvar 

med nye mål og behov. Realisering av nytte og verdi er viktig. Nye og eksisterande indikatorar 

vil derfor bli brukte i oppfølginga av strategien og dei enkelte tiltaka. Indikatorane og mål

styringa må byggje opp om ei berekraftig økonomisk utvikling og sikre framtidig handlingsrom 

for nye investeringar. 

Fleire av tiltaka i strategien kan representere ein auka risiko. Det gjeld mellom anna nye 

teknologiske løysingar og auka informasjonsdeling og avhengigheit mellom aktørane. Risiko

kartlegging og risikostyring vil derfor bli endå viktigare enn tidlegare. 

Internt og eksternt samarbeid
Heile organisasjonen og alle som jobbar i føretaksgruppa Helse Vest har ansvar for å bidra til, 

støtte opp om og gjennomføre strategien, og vere aktive bidragsytarar for å realisere måla vi 

set oss. Det krev brei forankring, god koordinering, velfungerande medarbeidarskap og tydeleg 

leiarskap. 

Brukarorganisasjonar, tillitsvalde og vernetenesta er sentrale bidragsytarar når tenestene og 

organisasjonen skal utviklast. Dei representerer eit potensial og ein ressurs som skal nyttast 

på beste måte når strategien skal realiserast. 

Helse Vest er berre ein del av ein heilskap og berre ein del av pasienten si helseteneste. For å 

realisere ambisjonane og oppnå målsetjingane i Helse2035 må vi samarbeide tett med andre 

involverte aktørar og utvikle oss saman til beste for innbyggjarane. 



Helse Vest
Postboks 303 Forus

4066 Stavanger
Telefon: 51 96 38 00
www.helse-vest.no

Helse 2035  
– Vi skal fremme 

helse, meistring og 
livskvalitet.
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