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Matrise for halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017. 

Rapport sendast i word-format til postmottak i Helse Vest RHF (helse@helse-vest.no) innan 15. juni 2017 
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Sak Mål 2017 Rapportering 

3    Helsefaglege styringsmål 
3.1    Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga 
  Gjennomsnittleg ventetid til start av helsehjelp skal 

reduserast i alle helseføretak i forhold til 2016. Krav til 
ventetider for behandla pasientar skal i 2017 vere: 
o BUP: under 35 dagar 
o TSB: under 35 dagar 
o VOP: under 40 dagar 
o Somatikk: under 60 dagar 
Kravet gjeld gjennomsnittstal for kvar kalendermånad. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

BUP  
Helse Stavanger HF har ikke greid målsettingen med tilbud innen 35 
dager. Pr. mai 2017 var gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 
58 dager. Utfordringen har vært en økning i henvisninger til BUP-ene på 
27 % i januar og februar. BUP Sandnes hadde de en økning på 
henvisninger i mars på 50 % sammenlignet med 2016-tallene. Det har i 
tillegg vært utfordrende med stor turn-over i enkelt av BUP-ene, samtidig 
som en har hatt påsken i april. Målt økt aktivitet i BUP-ene har vært på ca. 
25 %, så det er dokumentert høy aktivitet. Helse Stavanger har startet et 
arbeid med å se på «flaskehalser» (LEAN) for pasientforløp, noe som bør 
gi bedre ressursutnyttelse.  
 
For pasienter som venter på behandling var gjennomsnittlig ventetid pr. 
mai 38,4 dager. 
 
TSB 
Helse Stavanger greier kravet om tilbud innen 35 dager i TSB med et 
gjennomsnitt på 24,8 dager pr. mai 2017. 
 
VOP 
Det har vært en økning i ventetid for behandlede pasienter til 53,6 dager 

mailto:helse@helse-vest.no
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pr. mai som er over kravet. Økningen oppfattes som midlertidig relatert til 
et høyt antall henvisninger i jan., feb. og mars, samt redusert kapasitet 
pga påsken i april. 
 
Det er iverksatt målrettet kveldspoliklinikk ved tre av DPS-ene for å  
redusere ventetid og unngå fristbrudd. Poliklinikkene er selv svært 
opptatt av å utnytte egen kapasitet best mulig og arrangerer felles 
fagdager, nå neste gang i juni der tema er varighet av behandling og 
avslutninger med tanke på å øke kapasiteten på inntak i poliklinikkene. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for de som venter på behandling var pr. mai 45 
dager. 
 
Somatikk 
Pr. mai måned var ventetiden for avviklede pasienter 63,7 dager. 
Innen de ulike fagområdene er det iverksatt en rekke tiltak for å oppnå 
ventetidsmålet. De viktigste tiltak omfatter: 

• Ekstraordinær poliklinisk aktivitet. 
• Kjøp av tjenester hos private aktører som har avtale med Helse 

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

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

 
Gjennomsnittlig ventetid for de som venter var pr. mai 54,3 dager. 
 

  Det skal ikkje vere nokon fristbrot  
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

VOP 
Bortsett fra i januar har det vært svært få sporadiske fristbrudd totalt sett 
i klinikken. Tiltakene som er iverksatt for å unngå fristbrudd, er en 
kontinuerlig overvåkning av ventelistene, med innkalling av pasienter som 
er i ferd med å gå i fristbrudd inklusive målrettet kveldspoliklinikk for å 
unngå dette. Forøvrig vurderes den interne faglig drevne diskusjonen i 
forhold til inntak, varighet av behandling og avslutning som en 
forutsetning for å sikre at de rette pasientene får behandling med 
redusert variasjon mellom poliklinikkene.   
 
Somatikk 
Det er pr. mai hovedsakelig Kvinne- og barneklinikken som har fristbrudd. 
En rekke tiltak er iverksatt og under iverksettelse. Noen eksempler: 
- Reduksjon av sengeplasser og overføring av oppgaver og ressurser fra 

døgn til poliklinikk/dagbehandling. 
- Ekstraordinær poliklinikk.  
- Økt tilgang på operasjonsstuer. 
- «Kjøp» av operasjonskapasitet ved Flekkefjord sjukehus. 
- Arealmessige tilpasninger for å øke klinisk areal. 
- Oppgaveglidning mellom faggrupper. 
 

  Prosentdelen nye kreftpasientar som inngår i eit 
pakkeforløp, skal vere på minst 70 prosent. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Målet er nådd gjennom god planlegging og ekstraordinær aktivitet. 
 

  Prosentdelen pakkeforløp for kreftpasientar som er 
gjennomført innan den definerte standard forløpstida 

Målet er nådd gjennom god planlegging og ekstraordinær aktivitet . 
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uavhengig av type pakkeforløp, skal vere på minst 70 
prosent. Det regionale prosjektet vil bli vidareført i 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

  Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnytting mellom 
sjukehusa, jf. andre oppgåver, skal reduserast. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Se kommentar nedenfor ss. 4-5 under Andre oppgåver i 2017 

Andre 
oppgåver i 
2017 

 Implementere pakkeforløp for hjerneslag. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Det vises til e-post fra Helse Vest av 20.04.2017 som opplyser at: 
Det har vel vist seg at dette arbeidet (i Helsedirektoratet sin regi) har tatt 
lenger tid enn tidligere annonsert, og at det for oss fortsatt er usikkert når 
det foreligger noe fra nasjonalt hold.  
 
Det har derfor ikke noen hensikt å rapportere på dette nå til første halvår.  
 

  Leggje følgjande indikatorar til grunn for vidare arbeid 
med å redusere forskjellar i kapasitetsutnytting og 
effektivitet på tvers av sjukehus: 

o Prosentdel og tal på pasientkontaktar, 
for nytilviste og pasientar i eit forløp, 
der planlagd dato er passert på 
rapporteringstidspunktet. 

o Prosentdel pasientar som ein har 
vurdert at ikkje har behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta. 

Ad første kulepunkt som gjelder prosentandel og tallet på 
pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, der planlagt dato 
er passert på rapporteringstidspunktet: 
 
Tentativ time passert: 
Nyhenviste pasienter får nesten alltid tildelt time, og det gis bare 
unntaksvis tentativ time. De som kommer på listen over tentativ time 
gjelder derfor nesten utelukkende pasienter som skal tilbake til sykehuset 
til kontroll stort sett langt fram i tid – for eksempel om 6 mndr., 1 år, 2år. 
Planleggingshorisonten for poliklinikken er flere steder ikke så lang så det 
settes opp en tentativ time.  
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o Prosentdel nytilviste i 
spesialisthelsetenesta, sett opp mot 
det totale talet på polikliniske 
konsultasjonar innanfor fagområdet. 

o Prosentdel kontrollar i 
spesialisthelsetenesta, sett opp mot 
det totale talet på polikliniske 
konsultasjonar innanfor fagområdet. 

o Prosentdel polikliniske konsultasjonar 
der aktivitet blir utført utanfor fast 
behandlingsstad. 

 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Kapasiteten på flere poliklinikker er utilstrekkelig og en greier ikke å gi 
pasienten time innen det tentative tidspunkt. 

       I løpet av våren har det blitt gjort et betydelig ryddearbeid i disse listene. 
Det var mye feilregistreringer og manglende oppdatering – spesielt i den 
gruppen som hadde passert tentativ time med flere år. Ryddearbeidet er 
nå avsluttet, og det er gjennomført opplæring for å ivareta behovet for å 
sikre korrekt registrering og kontroll. 
De som nå gjenstår er derfor vesentlig pasienter som skulle ha vært inne 
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 (ortoptist), ØNH og hud. 
Avdelingene har kontinuerlig gjennomgang av sine ventelister for å sikre 
at de som trenger det mest får time innen rimelig/forsvarlig tid. Videre 
arbeides kontinuerlig med å effektivisere poliklinikkdriften og øke 
kapasiteten. 
 
Datofastsatt time passert: 
Dette er pasienter som har fått en poliklinisk time, men som ikke har blitt 
avsluttet i journalsystemet. Dette kan være fordi de ikke har møtt – uten 
at det er registrert - eller fordi konsultasjonen ikke har blitt avsluttet. I 
begge tilfeller er det altså ikke registrert korrekt og det har blitt gjort en 
betydelig ryddejobb og opplæring på de avdelingene som hadde denne 
praksis med feilregistrering. Det er pt fortsatt 190 igjen, men dette 
problemet er i praksis løst, og det vil bli kjørt kontrollrapporter for å sikre 
fortsatt korrekt registrering. 
 
Ad de øvrige kulepunkt/indikatorer 



  
 

6 
 

Referanse til 
kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2017 Rapportering 

Helse Stavanger har ikke klart å finne data på disse indikatorene og kan 
følgelig ikke rapportere direkte på disse. 
 
Foretaket arbeider imidlertid kontinuerlig med å forbedre 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Som eksempel kan det nevnes 
følgende fra klinikkene innen psykisk helsevern:  
BUP  
Det er gjennomgang i klinikken på forskjeller innen psykisk helsevern barn 
og unge vedrørende diagnoseprofil, tiltak pr. diagnoser, avslagsprosent og 
ventetider pr. enhet. Analysen viser at det ikke er store forskjeller på 
antall tiltak pr. diagnose, men saker der det er få tiltak eller avslag, kan se 
ut til å variere ut fra dialogen med respektive kommuner og de 
kommunale tjenestetilbudene. 
 
VOP 
Poliklinikkene er selv svært opptatt av å redusere variasjon som ikke er 
faglig begrunnet og å utnytte egen kapasitet best mulig. De arrangerer 
derfor felles fagdager to ganger i året og nå neste gang i juni. Temaet for 
fagdagen i juni er varighet av behandling og avslutninger med tanke på å 
øke kapasiteten på inntak i poliklinikkene. 
 

3.2    Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
  Det skal vere høgare vekst innan psykisk helsevern og 

tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn innan somatikk 
på føretaksnivå. Distriktspsykiatriske senter og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriterast innan psykisk 
helsevern. Veksten skal målast i gjennomsnittleg 
ventetid, kostnader (kostnader til avskrivingar, 

Målt ved gjennomsnittlig ventetid: 
Ventetidsmålet for behandlede pasienter er ikke nådd innen BUP og VOP, 
men nådd innen TSB. For ventende pasienter er man også innen BUP og 
VOP nær målet. 
 
Målt ved kostnader: 
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legemiddel og pensjon skal synleggjerast, men haldast 
utanfor), årsverk (helseføretak og "private institusjonar 
med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjonar).  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Veksten i kostnader har pr. april 2017 vært større innen psykisk helsevern 
og TSB enn innen somatikk. 
 
Målt ved månedsverk: 
Veksten i månedsverk har pr. april 2017 vært større innen psykisk 
helsevern og TSB enn innen somatikk. 
 
Målt ved aktivitet (polikliniske konsultasjoner): 
Veksten i aktivitet (polikliniske konsultasjoner) har 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. 
 

  I samarbeid med kommunane skal talet på 
tvangsinnleggingar innan psykisk helsevern for vaksne per 
1000 innbyggjarar reduserast i forhold til 2016. 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

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.  
God og fleksibel oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser 
reduserer faren for tilbakefall og behovet for akutt innleggelser. 
FACT/ACT og ettervern er modeller som ivaretar dette og er 
samhandlingsarenaer mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det 
er etablert slike team, men litt ulikt utformet - i regi av alle DPS-ene i 
Helse Stavanger. Forøvrig er det jevnlige møter med Stavanger legevakt, 
som henviser svært mange pasienter til akutt mottakspost AMC2, hvorav 
en høy andel på tvang. En vil bruke disse møtene fremover for å se om en 
sammen kan finne tiltak som kan påvirke andelen tvangsinnleggelser.   
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  Redusere talet på pasientar i døgnbehandling i psykisk 
helsevern som har minst eitt tvangsmiddelvedtak, per 
1000 innbyggjarar. Tal skal registrerast som grunnlag for å 
måle endring. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Det har over de siste årene vært jobbet med en rekke tiltak for å redusere 
antallet tvangsmiddelvedtak på pasienter i døgnbehandling psykisk 
helsevern. Statistikken fra siste tre år viser en jevn nedgang i antallet 
tvangsmiddelvedtak og viser således at tiltakene har effekt. 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, for å redusere tvangsmiddelbruken ytterligere. 
 

  Sikre færrast mogleg avbrot i døgnbehandling med 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Tal skal 
registrerast som grunnlag for å måle endring. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Det kan innledningsvis anføres at det er ulike tiltak ved henholdsvis 
døgntilbud og ved poliklinikker for å unngå avbrudd av behandling. Antall 
uplanlagte avbrudd registeres ikke ved institusjonene. Ved poliklinikker 
registeres det som ikke møtt. Det er i denne perioden innført interne 
rutiner med mål om å sikre at alle pasienter får tilbud om IP etter 
gjeldende regelverk. 
 
Døgn:  

Ved institusjonene har man hittil ikke en god nok oversikt for rapportering 
på antall pasienter som har avbrutt behandlingen eller som har ikke 
planlagte utskrivinger. Det må foretas egen manuell registering av dette 
ettersom det ikke finnes tall i DIPS som kan hentes ut. Totalt har man hatt 
en beleggsprosent på 86,9 der det var 25 pasienter ved oppstart av året 
og pr. 01.05.2017 er det 26 pasienter innlagt. Det har vært 22 
utskrivinger.  
 
Det lages IP og kriseplaner for den enkelte pasient ved inntak på 
institusjoner for å avklare hvordan de kan følges best opp dersom de 
avbryter behandling.  
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Å gjøre et godt behandlingsstartarbeid i forkant av inntak og sikre 
stabilisering som del av behandlingsstart øker mulighet for gjennomføring 
av behandling.  
 
Man har et operativt Drop-out team med brukeransatte som pasienter 
blir gjort kjent med  og har mulighet til å kunne benytte dersom de 
vurderer å avbryte behandling og for å unngå og utebli lenge fra 
behandling.  
 
Ved fare for avbrudd eller dersom det skjer iverksettes kriseplan og det 
jobbes for å få pasient tilbake til institusjon eller fortsette en poliklinisk 
kontakt.  
 

Andre 
oppgåver i 
2017 

 Inngå samarbeidsavtalar som omfattar kommunale 
helsetenester, kommunalt og statleg barnevern og 
psykisk helsevern for barn og unge. Samarbeidsavtalane 
skal sikre god og lett tilgjengeleg helsehjelp for barn og 
unge på barnevernsinstitusjonar, poliklinisk og ambulant, 
samt rettleiing til tilsette ved institusjonane. 
Helsedirektoratet og BUFdir skal utarbeide nasjonale 
føringar for innhald i avtalane. Føretaka må vurdere om 
noverande avtalar med BUF-etat kan utvidast til også å 
omfatte kommunale tenester.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Det er avtalt nytt møte med BUF-etat før sommeren, der en både skal gå 
gjennom overordnet avtale, underordnede avtaler som en har med 
virksomhetene i opptaksområdet, og eventuelt områder som en ønsker å 
utvikle. I dialogen før ny avtale er reforhandlet, er det ønske om mer 
ambulant virksomhet fra BUP sin side til tiltakene som BUF-etat er 
ansvarlig for.  
 
Videre ønsker en å etablere eget samarbeid med kommunalt barnevern 
om unge rusmisbrukere, spesielt med tanke på barn som er vokst opp i 
fler-generasjon-problemfamilier. I flere studier viser en at debut for 
alvorlig ruslidelser har et gjennomsnitt mellom 11 og 13 år.  
Ytterligere samarbeid med kommunale helsetjenester er lagt til delavtale 
2 a, med klare forventinger til kommune og spesialisthelsetjenesten 
innenfor psykisk helsevern og ruslidelser.   
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  Etablere ein barnevernsansvarleg i BUP i samsvar med 
tilrådingane frå Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-
til-barn-i-barnevernet. Direktorata har fått i oppdrag å 
utarbeide ei kortfatta beskriving av og rutinar for ein slik 
funksjon i løpet av første halvår 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

I Helse Stavanger har en etablert samarbeid med BUF-etat sine 
institusjoner gjennom kontaktpersoner i Akuttambulant team ved leder, 
samt med to BUP-er som har institusjoner i sitt opptaksområde. 
Intensjonen har vært at det skal være lav terskel for kontakt, og det er 
lagt ved direkte telefonnummer til leder i avtalen. Helse Stavanger har 
tenkt at disse kontaktpersonene kan defineres som barnevernsansvarlig i 
BUP. 

  Registrere utskrivingsklare pasientar innan psykisk 
helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, samt 
utarbeide samarbeidsrutinar med kommunane for å 
førebu utskrivingar av desse pasientane, jf. plan om 
innføring av betalingsplikt for kommunane tidlegast frå 
2018. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

VOP 
Det er stor ulikhet mellom kommunene i forhold til hvor mange som er 
registrert som utskrivningsklare og hvor lenge disse har ventet på 
kommunale tilbud.  
 
Antall utskrivningsklare pasienter, varighet av ventetid og hvilke 
kommune de venter på registreres månedlig. Det er ansatt en person på 
timebasis som følger opp i forhold til alle utskrivingsklare pasienter og 
bidrar til at det lages avtaler for den enkelte pasienten. Videre er det tatt 
initiativ ovenfor enkelt kommuner for å etablere hensiktsmessige 
samarbeidsrutiner omkring de spesielt ressurskrevende som 
erfaringsmessig er de som venter lengst. Utover disse tiltakene brukes de 
etablerte samhandlingsarenaene. 
 
TSB 
Foretaket følger opp delavtale 2 a mellom foretak og kommuner som en 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet


  
 

11 
 

Referanse til 
kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2017 Rapportering 

overordnet plan for samhandling om behandlingsforløp fra henvisning til 
utskriving.  
 
Det gjennomføres samtaler og dialog med kommuner for å sikre best 
mulig planlagte utskrivinger når pasientene er utskrivningsklare.  
 
Det avklares nå en prosess sammen med kommuner om nøyaktig bruk av 
PLO- meldinger som kommunikasjonsverktøy ved inn- og utskrivinger. 
 

  Sikre at kvinnar i LAR1  får informasjon om LAR-
behandling og graviditet, og tilbod om nedtrapping av 
LAR-medikament, samt tilgang til gratis langtidsverkande 
prevensjonsmiddel i regi av LAR. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Foretaket skal delta på et nasjonalt seminar i regi av Helsedirektoratet nå i 
juni 2017 der det skal avklares hvordan ordningen med langtidsvirkende 
prevensjonsmidler er tenkt gjennomført.   
 
Ellers følger foretaket opp det behandlingsforløpet for gravide kvinner i 
rus som foretaket har utarbeidet sammen med kommuner, øvrige deler 
av TSB og Kvinne-barneklinikken. I forløpet inngår det å gi god 
informasjon og tilbud om nedtrapping eller reduksjon av medisinering. 
 

  Levere komplette og kvalitetssikra data om 
tvangsinnleggingar, tvangsbehandling og bruk av 
tvangsmiddel for 2016 til NPR på det ordinære 
rapporteringstidspunktet. Sjå òg tidlegare krav om dette. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Foretaket har over lang tid jobbet med å sikre lik lovforståelse blant alt 
helsepersonell som jobber med vedtak om tvangsinnleggelser, 
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler. Det er videre etablert 
prosedyrer for å sikre at alle vedtak som etableres, fortløpende 
registreres i DIPS. Dette kvalitetssikres i tillegg fortløpende av merkantilt 
personell på alle enheter ved gjennomgang av vedtaksprotokoller og 
registrering av internt etablert kvalitetsregister.  
 

                                                 
1 Legemiddelassistert rehabilitering 
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Nytt er at foretaket nå også får tilbakemelding fra NPR på alle 
tvangstallene og kan rette og kvalitetssikre at tallene er korrekte. 
 

  Gjennomføre leiingsforankra dialogmøte med 
pasientar/brukarorganisasjonar om erfaringar med tvang 
i alle psykisk helseverneiningar der tvang blir nytta, som 
eit ledd i målet om å redusere bruken av tvang. Dette skal 
skje i samarbeid med Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Det er etablert en brukerreferansegruppe der ledelsen i både Klinikk 
psykisk helsevern voksne og Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og 
TSB er representert. Gruppen har faste møter ca. en gang i måneden, og 
det skrives referater fra møtene. Tvang og tvangsbruk er et jevnlig tema 
på møtene. I tillegg er medisinsk faglig ansvarlig i Klinikk psykisk helsevern 
voksne, Kjetil Hustoft meldt inn som representant i det regionale 
prosjektet på området. Han leder også den ovenfor beskrevne 
brukerreferansegruppen. 

  Redusere bruk av tvang mellom anna gjennom å 
identifisere avdelingane med mest tvangsmiddelbruk, og 
setje inn tiltak for å redusere bruken av tvang på dei 
aktuelle avdelingane.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Innen Klinikk psykisk helsevern barn, unge og TSB har en arbeidet med å 
etablere for- og ettersamtale for å redusere tvang. En har også arbeidet 
med eget skriv for å klargjøre definisjoner på de forskjellige 
tvangsvedtakene.    
 
Innen Klinikk psykisk helsevern voksne er det etablert et internt register 
der man månedlig oppsummerer tvangsmiddelbruk brutt ned på 
enkeltenheter. Disse tallene er brukt i dialogmøter mellom 
klinikkledelsen, linjeledere og de vedtaksansvarlige for læring på tvers. 
Videre er det startet opp et forbedringsprosjekt der målsetningen er rett 
og redusert tvangsmiddelbruk på alle enheter. Prosjektet er inspirert av 
prosjektet de har gjennomført ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. 
 

  Førebyggje eventuelle uønskte tilpassingar som følgje av 
omlegginga av finansieringsordninga for poliklinisk 
psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. Omlegginga 

Innen psykisk helsevern voksne er det gjennomført undervisning for alle 
medarbeidere i poliklinikkene før oppstart av ny finansieringsordning for å 
sikre lik fortolkning. Det gjennomføres også månedlig måling av aktivitet 
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må bli nytta for å understøtte ønskt fagleg innretning av 
desse tenestene. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

og registrering. 
 
Innen psykisk helsevern barn og unge har en arbeidet med rutiner for å få 
rett registrering etter innføring av ISF. En har etablert nye rutiner ved 
inntak, der i større grad setter en F-diagnose som tentativ diagnose. 
Fordelen med dette er at pasienten raskere får en behandlingsplan som er 
i henhold til beskrivelsene i henvisningen.    
 
Innen TSB er det gjennomført skolering av ledere og merkantilt ansatte 
for å ha hovedansvaret for å bistå behandlere med å registrere 
konsultasjoner og aktivitet i tråd med ISF.  
 
Hittil synes det som om ordningen med nye registreringskoder fungerer 
greit.   
 

Til Helse 
Bergen 

 Etablere Stifinner'n2 ved Bjørgvin fengsel i samarbeid med 
Kriminalomsorgsdirektoratet.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

 

3.3    Betre kvalitet og pasienttryggleik 

  Prosentdelen sjukehusinfeksjonar skal vere lågare enn i 
2016. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Andelen pasienter med sykehusinfeksjoner har i de siste årene variert 
mellom 4,6 % og 6,1 %, siste måling 2016 var 5,8% målt ved prevalens. 
Prevalensundersøkelse mai 2017 viste  5,4%.  
 
Tiltak som er iverksatt: Smittevernvisitt gjennomføres ved en kirurgisk 

                                                 
2 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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sengepost som en pilot. Erfaringer fra denne videreføres til andre 
sengeposter. Rutine for kvalitetssikring av resultat er forbedret. 
 

  Minst 20 prosent av pasientane med hjerneinfarkt skal få 
trombolysebehandling innan 40 minutt etter at dei er 
innlagde. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Målet er nådd (trombolyserer langt mer enn 20% med mediantid 13 
minutter siste måned). Så foretaket fortsetter med forbedring av allerede 
gode rutiner, herunder nytt simuleringsprogram for slagpasienter.  
 
 

  Det skal ikkje vere nokon korridorpasientar. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger har fortsatt utfordringer med korridorpasienter i de 
somatiske klinikker. En rekke tiltak er iverksatt. Disse omfatter: 
 
Tiltak rettet mot å få kontroll på beleggsprosent og styrke 
avdelingsrutiner: 

1. Etablere kultur for felles situasjonsforståelse, målsetning og 
rammeverk for endring.  

2. Kontinuerlig lederfokus rettet mot omforente mål og 
gjennomføring av tiltak (post/avdeling/ divisjon/foretak). 

3. Implementere tiltak med påvist effekt der disse ikke er 
gjennomført i foretaket, med særlig fokus på avdelinger med 
vedvarende høyt antall korridorpasienter:  

a. Etablere «tavlemøter» på alle poster (whiteboard eller 
elektroniske). 

b. Implementere plan for høy aktivitet også utenom 
sengeposter (radiologi, operasjon, poliklinikk mv. ). 

c. Implementere «døgn til dag»-prosjekter i alle klinikker. 
d. Styrke ytterligere lege- og beslutningskompetanse i 

akuttmottak i alle relevante fag.  



  
 

15 
 

Referanse til 
kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2017 Rapportering 

e. DRG-spesifikk gjennomgang av liggetider i alle seksjoner. 
 

4. Følge opp etablerte tiltak for full effekt 
a. Plan for høy aktivitet – følgje opp bruk av tiltak, 

synliggjøring av effekt og justere plan for ytterligere effekt 
(revisjonsprosess og innføring av SmartCrowding). 

b. Bruk av plan for høy aktivitet gjennom hele døgnet ved 
integrasjon til MEONA også utenom akuttmottaket. 

5. Etablere prosess for gjennomgang av rutiner og rasjonalisering av 
arbeidsoppgaver på den enkelte post.(eks. kritisk gjennomgang av 
EQS prosedyrer, bruk av metodebok, pasientforløp, 
visittrutiner,kapasitetsmøter).   

6. Etablere prioritert visitt med innføring av NEWS (National Early 
Warning Score) – pilot post 3F, og innføring av «Ut før 13» 
prosjekt. 

7. Kurs «Klinisk ledelse i team» for flere ansatte (skalere opp). 
8. Utrede «psykiatrisk akutt utredningsteam» for tilsyn i somatiske 

poster. 
 
Tiltak for å styrke pasienters medinnflytelse: 

9. Hyppigere og enklere brukerundersøkelser for å avdekke mulig 
justering av beslutningspunkter  

10. Inviterer pasienten til ansvarlighet rundt individuelle 
behandlingsplaner, for blant annet å redusere behovet for 
spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt. (eks Psykiatrisk 
divisjon) 

11. Inviterer pasienten til medbestemmelse omkring utredning og 
behandlingsformer som vil påvirke behovet for og lengden av et 
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sykehusopphold. (eks Kirurgiske klinikker). 
 
Tiltak som sikrer bedre samhandling om tilbod:  

12. Styrke dialogen mellom kommuner og foretaket om 
utskrivningsklare pasienter. 

13. Videreutvikle VIP prosjekt for pasienter som trenger spesielt 
tilrettelagt og kontinuerlig oppfølging av individuelle 
behandlingsplaner – særlig der disse har et stort behov for 
tjenester både innenfor og utenfor foretaket. 

14. Samorganisering av tilbud utenfor og innenfor foretaket i særlig 
krevende perioder (ferier, influensaperioder, høy aktivitet). 

15. Gjennomgang av organisering mellom Helse Stavanger og private 
avtalespesialister.  

16. Bedre utnyttelse av eksisterende kommunale KØH-plasser 
a. Bidra i alle samhandlingsfora til gode samhandlingsrutiner 

mellom foretaket og kommunene. 
b. Styrke tilliten til KØH-tilbudet blant innleggende leger. 
c. Dialog mellom kommunale tilbud og samhandligslege i 

akuttmottak (delvis finansiert av samhandlingsmidler).  
17. Redusere unødvendige innleggelser - dialog mellom fastleger, 

legevakt og samhandlingslege i akuttmottak om innleggelser 
(konkrete) og rutiner. 

 
Tiltak for å håndtere effekt av kapasitetsvurdering, bemanning, 
kompetanse og prioriteringer i foretaket  

18.  Riktig bruk av eksisterende kompetanse og areal  
a. Kapasitetsmøte 
b. Plan for høy aktivitet 
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19.  Gjennomføre kapasitetsprosjektet.   
20.  Identifisere fremtidige behov og prioriteringsmekanismer. 

 
I psykisk helsevern har det kun unntaksvis vært korridorpasienter i Klinikk 
psykisk helsevern voksne siste 1-2 årene. Tiltaket er kontinuerlig 
oppfølging/fokus på pasientflyt. 
 

  Prosentdelen dialysepasientar som får heimedialyse, skal 
vere på minst 30. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Foretakets peritoneal dialyse (PD) virksomhet som i praksis vil si 
hjemmedialyse, er langsomt økende. Det er utfordringer knyttet til  
stabile og tilstrekkelige sykepleieressurser samt bedre fysiske rammer for 
aktuell virksomhet. Det er imidlertid mer fokus på aktuell problemstilling 
enn tidligere med drøfting av hvilke pasienter som er på vei inn i 
endestadie nyresvikt som kan få PD.  
 
I flg Norsk Nyreregister var det ved utgangen av 2015 213 pasienter i PD 
og 1172 pasienter i hemodialyse (HD) i Norge, altså en andel på 15,4%. 
Foretaket har pr. medio mai 2017 9 pasienter i PD og 69 i kronisk HD 
hvorav 2 pasienter er planlagt konvertert til PD. Det gir en andel på 11,5%. 
 

  Det samla forbruket av breispektra antibiotika ved norske 
sjukehus skal vere redusert med 30 prosent i 2020 
samanlikna med 2012. (Målt som desse fem breispektra 
midla: Karbapenem, 2. og 3. generasjons cefalosporin, 
penicillin med enzymhemmar og kinolon). 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet 

Foretaket har etablert et antibiotikastyringsprogram i tråd med 
anbefalingene i handlingsplanen. Arbeidet ble formelt startet i november 
2016 og arbeid  er igangsatt på systemnivå med hyppigere rapportering 
av forbruksdata, tilgjengelighet av lokale forbruksdata. Flere 
intervensjoner er startet på avdelingsnivå.  
Nasjonale tall for foretaksvis antibiotikaforbruk er tilgjengelige for 2016. 
De viser en reduksjon på  frå 19,3 DDD/100 liggedøgn i 2012  til 16,5 
DDD/100 liggedøgn for fjoråret. Reduksjonen er da på 14,5%  
Mer nøyaktig oversikt over antibiotikaforbruk vil være avgjørende for å 
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målrette tiltakene. MEONA legger i dag ikke til rette for dette. Arbeid med 
å fremskaffe bedre rapporter er igangsatt, men det synes å være en lang 
prosess.   
  

Andre 
oppgåver i 
2017 

 Utvikle former for ambulante tenester innan 
rehabilitering og vaksen- og barnehabilitering. 
Helseføretaka må sjå til det regionale prosjektet om 
«ambulante tenester og tidlig støtta utskriving» innan 
rehabilitering. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Barne- og ungdomshabilitering gir ambulante tjenester som en del av 
utredningen eller oppfølgingen kombinert med polikliniske konsultasjoner 
der det er vurdert hensiktsmessig, og der det lar seg gjøre i forhold til 
drift.  10% av HABUS konsultasjoner ble i 2016 kodet som 
ambulant/annen lokasjon. Eksempelvis er CFS/ME en diagnose der 
oppfølgingen ofte gis i form av ambulant virksomhet. 

  Delta i utviklinga av fleire samvalsverktøy for at pasientar 
skal kunne delta aktivt i eiga behandling, og for å sikre at 
kvalitetssikra verktøy som blir publiserte på 
helsenorge.no blir tekne i bruk i alle helseføretak. 

Det er utviklet diagnosespesifikke samvalgsverktøy i helsenorge.no for 
bukspyttkjertel kreft, kronisk nyresvikt, prostatakreft og sykelig overvekt. 
 
Foretaket er nå i ferd med å ta samvalgsverktøy i bruk gjennom 
pasientskolen. 
 

  Delta aktivt i arbeidet med gjennomføring av faglege 
revisjonar i Helse Vest. Arbeidet blir koordinert av Helse 
Stavanger. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger koordinerer og leder arbeidet med faglige revisjoner og 
deltar i alle fagrevisjonene. Revisjon med tema «Barn som pårørende» 
pågår. 

  Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når 
kommunane i opptaksområdet til helseføretaka deltek. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 

Helseforetaket deltar i læringsnettverket sammen med 14 av 18 
kommuner i opptaksområdet. Helseforetaket har som mål å redusere 
avvik i samhandlingen mellom tjentestenivåene,  å skåre høyere på 
PasOpp undersøkelsene ved spørsmål om samhandling mellom 
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styringskravet  tjenestenivåene, samt å redusere antall reinnleggelser. Nettverket har 
hatt to av i alt fem samlinger.  Forbedringsteamet i helseforetaket har 
valgt å sikre bruk av konvolutt med sjekkliste til nødvendig 
dokumentasjon og informasjon  ved utreise.  Bruken og nytten av 
konvolutten sjekkes i disse dager i form av en spørreundersøkelse til 
sykepleiere ved to sengeposter, hvor det også gi muligheter for innspill til 
forbedring. Planen er at konvolutten på sikt skal benyttes i hele 
helsefortaket inntil det foreligger bedre systemer.   
  

  Bygge opp tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet til å 
kunne tilby alle barn som blir avhøyrde ved Statens 
barnehus, medisinsk undersøking utover dei kliniske 
rettsmedisinske undersøkingane som politiet rekvirerer. 
Helseføretaka har ansvaret for å sørgje for dette. 
Undersøkingar som ikkje krev spesialisert utstyr, skal 
gjerast på barnehuset. Helseføretaka skal innan 20. april 
levere ein plan for oppbygging av kompetanse og 
kapasitet. Planen skal beskrive korleis kapasiteten kan 
styrkast gjennom å bruke sosialpediatarar og anna 
helsepersonell, medrekna sjukepleiarar. Sjå òg brev frå 
Helse Vest RHF datert 20.01.17. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Status og plan for kapasitet og kompetanse er oversendt Helse Vest RHF i 
henhold til frist. 

  Fødande skal ha ei jordmor hos seg så tidleg som mogleg i 
den aktive fasen av fødselen, og til fødselen er over. Avvik 
skal bli dokumentert i avvikssystemet, og resultata skal bli 
brukt til kvalitetsforbetring. 

Det tilstrebes å ha en jordmor så tidlig som mulig i den aktive fase av 
fødselen, og til fødselen er over. Er det mulig å få dette til, blir det gjort. 
Enkelte kvinner trenger en jordmor hos seg fast før hun kommer i aktiv 
fase i fødselen p.g.a. at hun er høyrisikofødende. Fødeavdelingene 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

samarbeider med hverandre og med barselpostene om å låne jordmødre i 
timer det er mange i aktiv fødsel. 
 
Det blir ikke skrevet avviksmelding uten at ansvarshavende jordmor på 
vakt opplever at samtidighetskonflikt truer pasientsikkerheten dvs. ikke 
hver gang en jordmor har ansvar for to i aktiv fødsel. 
 

  Sette i verk tiltak for auka bruk av avvikssystemet i 
analyse av enkelthendingar, statistikk og risikoanalysar. 
Ta i bruk same klassifikasjonssystem som meldeordninga 
til Helsedirektoratet, for å kunne utnytte meldingane 
betre. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Klassifikasjonnsystemet skal tas i bruk regionalt i løpet av høsten 2017. 
Helse Vest tar i bruk ny versjon av Synergi i mai 2017. Denne versjonen 
har dashbordfunksjon som i større grad kan gi leder gode rapporter. 
Hendelsesanalyser gjennomføres for utvalgte alvorlige uønskede 
hendelser som er sammensatte, involverer flere enheter og hvor 
hendelsesforløpet er uklart. 
 

Personell, 
utdanning og 
kompetanse 

 Helseføretaka skal sikre gjennomføring av del 1 i ny 
spesialistutdanning for legar, og sette i verk ny ordning 
for spesialistutdanning i samsvar med ny forskrift, med 
tilsettingar i LIS1-stillingar frå og med hausten 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Ny forskrift for LIS-utdanning ble vedtatt 01.03.2017. Første del (LIS1) av 
utdanningen innføres fra 01.09.2017 og erstatter dagens turnuslege- 
ordning.  Med ny spesialiststruktur vil blant annet innføring av  læringsmål 
og felles kompetansemoduler være vesentlig. Veilederkompetanse er på 
plass. Det er nå i gang et omfattende arbeid med for å ferdigstille 
læringsmålene fram mot oppstart av LIS1 fra 01.09.2017. Helse Stavanger 
deltar i det regionale arbeidet som koordineres av RegUt (Regionalt 
utdanningssenter). 
 

  Helseføretaka skal planlegge for å sette i verk del 2 og 3 
(LIS2 og LIS3) i ny ordning for spesialistutdanning i 
samsvar med ny forskrift. 
 

Ny LIS 2 og 3 utdanning trer i kraft 01.03.2019. Høringsrunde er 
gjennomført og man avventer  godkjente læringsmål. Når disse er vedtatt 
vil man arbeide videre med å planlegge ferdigstilling av nye læringsmål i 
samarbeid med RegUt. 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Forsking og 
innovasjon 

 Styrkje innovasjonssamarbeidet mellom helseføretaket 
og næringslivet i samsvar med regjeringa sin 
handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-
strategien. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger deltar i flere aktiviteter, blant annet 
akseleratorprogrammet ITSA i regi av Validé (bidra til at nye selskaper kan 
få nødvendig kompetanse), Plogen (tidligfasemidler for kommersialisering 
av forskningsresultater). Pasienter deltar aktivt i forsknings- og 
innovasjonsprosjekt. Videre søker Helse Stavanger aktivt samarbeid med 
næringslivet for å bidra til kommersialisering og næringsutvikling. Innen 
ernæring har foretaket egen ernæringskomité, og samarbeider med flere 
aktører innenfor matfaget i regionen (blant annet gjennom NCE 
Culinology – Måltidets hus). 
 

4    Krav og rammer 2017 
4.1    Styring og strategiarbeid 
  Utarbeide utviklingsplanar for verksemda innan 30. juni 

2018. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger har den 31.05.2017 meddelt Helse Vest RHF at Helse 
Stavanger er i innspurten med Forprosjekt for SUS 2023. Denne rapporten 
inneholder sammen med sine vedlegg i stor grad det som kreves av 
utviklingsplanen.  
 
Videre har styret gitt sin tilslutning til at foretaket gjennomfører en 
strategiprosess for oppfølgingen av Helse 2035 høsten 2017. Vi vil i den 
forbindelse også legge til grunn veilederen for utviklingsplaner – for å 
sikre at evt elementer som ikke er ivaretatt i forprosjektet kommer med i 
den prosessen.  
 
På denne måten legger vi til grunn at  disse to dokumentene samlet blir 
Helse Stavangers Utviklingsplan, og vi ber på denne bakgrunn om at den 
regionale prosessen for utviklingsplanarbeidet kjøres uten deltagelse fra 
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Helse Stavanger.  
 

4.2    Organisatoriske krav og rammer 
4.2.1 Openheit og 

dialog i 
helsetenesta 

Samarbeide om å auke kunnskapsgrunnlaget, analysere 
årsaksforhold, utvikle strategiar og tiltak, og utvikle felles 
indikatorar for å måle forbetringar i forholdet mellom 
leiinga og tilsette. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Adm. direktør i Helse Stavanger har over tid  fokusert på viktigheten av 
åpenhet og dialog i helsetjenestene. Dette har vært sak både på 
HTV/FHVO-møter og ledermøter. 

4.2.2 Utvikling av 
heiltids-
kultur 

Motivere og leggje til rette for at tilsette vel høgare 
stillingsprosent og helst 100 prosent stilling, i samarbeid 
med organisasjonane, tillitsvalde og utdanningssektoren. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger samarbeider med arbeidstakerorganisasjonene og jobber 
aktivt med å redusere deltid og midlertidige ansettelser. 
 
 

 

  Sikre at helseføretaka i større grad enn no tilbyr 
nyutdanna helsepersonell heile faste stillingar. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger har kontinuerlig fokus på bruk av faste stillinger og heltid.   
Alle sykepleiere tilbys fast stilling samt ønsket stillingsstørrelse dersom de 
vil jobbe på flere avdelinger. 
 

4.2.3 Vald og 
truslar mot 
helse-
personell 

Helseføretaka skal kartlegge omfanget av vald og truslar 
mot helsepersonell og med-pasientar. Dei skal vidare ha 
klare retningsliner og rutinar for korleis dei førebygger og 
handterer vald og truslar som del av HMS-arbeidet.  
Vidare skal dei ha prosedyrar for oppfølging av dei 
berørte. 
 

Helse Stavangers FAMU vedtok høsten 2016 at alle enheter skulle 
kartlegge, risikovurdere og utarbeide handlingsplan ift fare for vold og 
trusler. Det ble utarbeidet egne hjelpeskjema for dette arbeidet.  Ved 
årsrapportering 2016 oppga 124 av 150 enheter at de hadde gjennomført 
slik risikovurdering. Det finnes også en egen finkartleggingsliste for vold 
og trusler i den årlige HMS-runden. 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger har flere prosedyrer i forhold til forebygging, håndtering 
og oppfølging av vold og trusler: 

• «Vold og trusler på arbeidsplassen, forebygging, håndtering og 
oppfølging» 

• «SKARP SITUASJON - Overordnet plan for alvorlige 
vold/trusselsituasjoner rettet mot Stavanger 
universitetssjukehus» 

• «Oppfølging av ansatte etter traumatiske hendelser « 
• «Kollegastøtteordningen - Helse Stavanger» 

 
4.2.6 Samordning 

av fram-
skrivingar 

Helseføretaka skal nytte felles metodikk, utarbeida av 
RHF-a i fellesskap, til framskrivingar av kapasitetsbehov. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger benytter metodikk fastsatt regionalt. 

4.2.8 Informasjons
-teknologi og 
digitale 
tenester (e-
helse) 

Delta i det nasjonale arbeidet med éin innbyggjar – ein 
journal i regi av Direktoratet for e-helse. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Klinikksjef Henning Garsjø representerer Helse Stavanger i regional 
arbeidsgruppe. 

  Bidra i arbeidet med å utvikle samordna og kvalitetssikra 
informasjon til innbyggjarane og etablere digitale 
innbyggjartenester på den nasjonale helseportalen 
www.helsenorge.no. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger deltar i aktuelle regionale prosjekt. 

http://www.helsenorge.no/
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  Rapportere innan 1. mai 2017 på status for innføring og 
bruk av eksisterande tekniske løysingar for 
meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringa skal 
omfatte løysingar mellom helseføretak i og utanfor eigen 
region, dei kommunale helse- og omsorgstenestene og 
for kjernejournal og e-resept. Rapporteringa skal 
inkludere ei oversikt over område der det fortsatt er 
papirbaserte rutinar. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Kjernejournal og eResept er innført.  
 
Status for meldinger vises i bildet nedenfor: 
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I tillegg ble dialogmelding mellom fastleger og Helse Stavanger tatt i bruk i 
mai 2017.  
Faks og papir brukes fortsatt i noen tilfeller mellom sykehus og kommune: 

- Faks blir brukt når det haster for å sende/motta pasientdata 
(anonymisert) til andre sjukehus/legekontor som ikke er 
tilrettelagt for samhandling. Tilgang til journaler på tvers av 
foretakene i Helse Vest har minsket behovet for sending av 
epikriser mellom foretakene på faks og papir i Helse Vest drastisk. 
Men man sender fortsatt henvisninger og epikriser mellom 
foretakene i Helse Vest og andre foretak på papir/faks. 

- Epikriser sendes på faks til sykehjemsleger, tilsynsleger, 
hjemmesykepleiere og andre i kommuner som vi ikke kan sende 
elektroniske epikriser til.  

- Medisinliste fra sykehjem og i enkelte tilfelle fra fastlegen. 
- Røntgensvar fra røntgeninstitutter som vi ikke samhandler med 

(utenfor Helse Vest). 
  
Alle tiltakene på dette området er regionale og Helse Stavanger deltar i 
regionale prosjekt og foreslår nye der det er relevant. 
 

  Bidra i arbeidet med program for felles infrastruktur, 
sektorens mottaksprosjekt for modernisert Folkeregister 
og program for kodeverk og terminologi som vert leia av 
Direktoratet for e-helse. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Aktiviteten i dette programmet har enda ikke nådd Helse Stavanger. 
Kontakten mellom programmet og Helse Vest har hittil vært på et 
overordnet nivå. 
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  Bidra til å utarbeide ein felles plan for utvikling av nye 
tenester og løysingar som har nasjonal effekt og som har 
overføringsverdi mellom dei regionale helseføretaka. 
Planen skal vere ferdig innan 1. oktober 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Dette arbeidet styres regionalt og Helse Stavanger er pt ikke involvert. 

4.2.9 Beredskap 
og sikkerheit 

Implementere Helsedirektoratet sin Veileder for 
helsetjenestens organisering på skadested. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Implementering av Veileder gjennomføres i forbindelse med 
Samvirkefagdagene 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. 
Søker også RAKOS om midler for å utvikle et opplærings program. 
 

  Sørgje for tilfredsstillande informasjonssikkerheit med 
utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarheit, og 
oppfølging gjennom internkontroll. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger deltar i regionale fora for eksempel Sikkerhetsutvalget. 
Oppdatering av Styringssystem for IKT-sikkerhet ble oppdatert tidlig i 
2017. 
 
Helse Stavanger overvåker at risikovurderinger gjøres ved innføring av nye 
IKT-løsninger og at de gjennomføres på tilfredsstillende måte. 
 
Helse Stavanger savner regional prioritering av IKT-sikkerhetsrevisjoner. 
 

4.3    Ressursutnytting og kvalitet i helsetenesta 

4.3.1 Oppfølging 
av 
prioriterings-
meldinga 

Leggje til rette for at leiaropplæring som blir tilbydd i 
ulike delar av tenesta, gir leiarane ei klar forståing av 
ansvaret dei har for å innrette verksemda si i tråd med 
prinsippa for prioritering. 

Helse Stavanger har i første halvår 2017 ikke avholdt lederopplæring der 
Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i  pasientens helsetjeneste - Melding om 
prioritering og prioriteringsprinsippene har vært tatt opp som eget 
utvidet tema. Spørsmål knyttet til prioriteringsprinsippene  
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

er formidlet via linjeorganisasjonen. 
 
Prioriteringsmeldingen har vært referansedokument i etikkveiledning for 
LIS-leger.  
 

4.3.2 Auka 
innovasjons-
effekt av 
offentlege 
innkjøp 

Bidra til å fremme innovasjon, og legge til rette for bruk 
av nye innovative løysingar. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Helse Stavanger har deltatt aktivt i regionale innkjøp, for å bidra med 
faglige innspill i innkjøpene – som er i regi av Helse Vest RHF og 
Sykehusinnkjøp HF. Videre er foretaket i aktiv dialog med markedet i 
forbindelse med nytt sykehus (SUS2023), hvor ulike innkjøpsfaglige grep 
er tatt for å få flere innovative løsninger. 
 

4.3.3 Overgang til 
fagleg 
likeverdige 
legemidlar 

Gå gjennom legemiddelbruken slik at gjeldande avtalar 
blir  nytta for å redusere medikamentkostnadar. 
Helseføretaka skal innan 1. mai 2017 rapportere om 
konkrete tiltak for å oppnå dette. Helse Vest RHF vil kome 
tilbake til dette i eiget brev. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

Avtaler om innkjøp av legemidler reguleres gjennom  Lis-avtaler som 
reforhandles  2.-3. hvert år. Gjennom fagrådet i legemiddelkomiteen 
representert  av fagavd, Lis-spesialistgruppe  og sykehusapoteket  
gjennomgås Lis-tilbudene og godkjennes ut i fra spesielle 
tildelingskriterier. Dette har vært  praksis i mange år, med noen få 
justeringer. 
 
I løpet av de siste årene er flere kostbare legemidler overført fra 
«blåresept»-ordingen til HF-ene , de såkalte «H-preparater». Dette har 
medført en sterk økning  i HF-ene sitt legemiddelbudsjett. Helse 
Stavanger har etablert en «H-preparatgruppe» beståenede av 
fagavdelineg, controllere og sykehusapoteket for å følge med på forbruket 
av «H-resept»- legemidler. Det holdes jevnlige møter med mulighet for 
internrevisjon. 
 

4.3.4 Avtale-
spesialist-

Inngå samarbeidsavtale mellom helseføretaka og den 
enkelte avtalespesialist i føretaksområdet innan  

Helseforetaket har overtatt ansvaret fra Helse Vest RHF om å inngå 
samarbeidsavtale med avtalespesialister i sitt fortaksområde.  Det er nå i 
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ordninga 30. juni 2017. Helse Vest vil i eige brev informere nærare 
om ordninga og medverking frå helseføretaka. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

gang en organisering av dette arbeidet med møtepunkter med de til 
sammen 68 avtalespesialister. Man regner med dette arbeidet vil bli  
avsluttet i løpet av høsten 2017. 

6    Ressursgrunnlaget 
6.2    Investeringar og lån 
  Nytte katalogen for standardrom som er utarbeidd av 

Sjukehusbygg HF og bidra med evaluering av nye 
prosjekt. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å oppfylle 
styringskravet  

SUS2023 har benyttet rådgivning fra Sykehusbygg HF i arbeidet med å 
fastsette romprogrammet og legge data inn i dRofus. 
Standardromkatalogen har vært brukt som grunnlag i dette arbeidet. 
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