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Oppsummering  
 

Helse Vest RHF har i brev til helseforetakene datert 01.04.2017 bedt om å få en halvårlig oversikt 
over status, framdrift og iverksatte tiltak for å realisere utvalgte mål/krav i styringsdokumentet 
2017. De utvalgte mål/krav fremgår av vedlagte rapporteringsmatrise.   Rapporten viser at Helse 
Stavanger hovedsakelig kan dokumentere god fremdrift i målrealiseringen, men at det også er 
utfordringer knyttet til å oppnå enkelte mål. 

Kommentarer  
 

Adm. direktør anser at Helse Stavanger HF kan rapportere en tilfredsstillende status i forhold til 
langt de fleste styringsmål som inngår i denne rapporteringen. Dette kan illustreres med bl.a. 
følgende: 
 
Kreftbehandling 
Mål for andelen nye pasienter som inngår i et pakkeforløp er oppnådd og andel pakkeforløp for 
kreftpasienter som er gjennomført innen den definerte standard forløpstiden er også oppnådd. 
 
Trombolysebehandling av pasienter med hjerteinfarkt 
Målet om at minst 20 prosent av pasientene med hjerneinfarkt skal få trombolysebehandling 
innen 40 minutt etter at de er innlagt er langt mer enn oppnådd. 
 
Det er dokumentert forbedringer når det gjelder bl.a. følgende mål: 
 
Tvangsinnleggelser 
Utviklingen i antallet tvangsinnleggelser de senere årene har vist en svak nedgang. Utviklingen må 
ses over noe lengre tid for å kunne si med sikkerhet om dette er en stabil trend. Det er iverksatt en 
rekke tiltak for å redusere andelen. 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern 
Statistikken fra siste tre år viser en jevn nedgang i antallet tvangsmiddelvedtak og viser således at 
tiltakene har effekt. Det har over de siste årene vært jobbet med en rekke tiltak for å redusere 
antallet tvangsmiddelvedtak på pasienter i døgnbehandling psykisk helsevern. Det er også etablert 
et eget kvalitetsforbedringsprosjekt på området, som tar i bruk tiltak, som er utviklet ved 
Lovisenberg Diakonale sykehus og der har vist effekt. 
 
«Den gylne regel» - om sterkere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk – viser 
at: 
Målt ved gjennomsnittlig ventetid: 
Ventetidsmålet for behandlede pasienter er ikke nådd innen BUP og VOP, men nådd innen TSB.  
Målt ved kostnader: 
Veksten i kostnader har i tråd med målet pr. april 2017 vært større innen psykisk helsevern og TSB 
enn innen somatikk.  
Målt ved månedsverk: 
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Veksten i månedsverk har i tråd med målet pr. april 2017 vært større innen psykisk helsevern og 
TSB enn innen somatikk. 
 
Målt ved aktivitet (polikliniske konsultasjoner): 
Veksten i aktivitet (polikliniske konsultasjoner) har i tråd med målet pr. april 2017 vært større 
innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. 
 
Omlegging av aktivitet fra døgn til dag har vært avgjørende for å oppnå flere av delmålene. 
 
Foretaket har imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til bl.a. følgende: 
 
Ventetider 
Innen de ulike funksjonsområder er målet oppnådd innen TSB, nær oppnådd for somatikk, mens 
man p.g.a. stor økning i henvisninger har hatt utfordringer med å nå målet innen både psykisk 
helsevern for voksne og helsevern for barn og unge. Det er konkretisert tiltak for å oppnå målene.  
 
Fristbrudd 
Foretaket har fortsatt fristbrudd. Det er hovedsakelig Kvinne-barneklinikken som pr. mai 2017 har 
utfordringer med fristbrudd. Det er iverksatt en rekke tiltak for å unngå fristbruddene.  
 
Korridorpasienter 
Korridorpasienter i somatiske avdelinger er i 2015 og 2016 vesentlig redusert, men er fortsatt en 
betydelig utfordring for foretaket. Det er utført et omfattende arbeid og iverksatt en rekke tiltak 
for å oppnå målet, jf. også sak om risikovurdering av overordnede styringsmål til dette styremøte. 
 
Sluttkommentar 
Foretaket har hatt utfordringer med å skaffe data og dermed kunne rapportere på indikatorer for 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på ss. 4-5. Det har vært dialog med Helse Vest om denne 
problemstillingen.  

Konklusjon  
 

Adm. direktør tilrår styret å godkjenne fremlagt Halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på 
utvalgte mål i styringsdokumentet 2017. 
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