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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. 
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       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 
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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). 
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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. 


