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Årsberetning 2016 
 

Helse Stavanger HF 
Stavanger Universitetssjukehus (SUS) 

 
Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF, som forvalter eierfunksjonen på vegne 
av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaket yter spesialisthelsetjenester 
til en befolkning på ca 365 000 innbyggere1. Stavangerregionen har i de senere år hatt 
en betydelig befolkningsvekst, men denne veksten flater nå ut og det er større 
usikkerhet om utviklingen i årene som kommer.  
 
Helse Stavanger HF har en struktur med hovedvekten av tjenestetilbudet på Våland i 
Stavanger, men det er også flere enheter innen somatikk og psykiatri som er geografisk 
spredt fra Egersund i sør og til Hjelmeland i nord.  
 
Tjenestene som helseforetaket utfører er forankret i blant annet Helseforetaksloven § 1, 
spesialisthelsetjenesteloven § 1-1, psykisk helsevernloven § 1, pasientrettighetsloven  
§ 1-1 og i øvrig helselovgivning og annen lovgivning som retter seg mot foretaket sin 
virksomhet. Helse Vest RHF utøver sin eierstyring gjennom det årlige 
styringsdokumentet som gis styret i Helse Stavanger HF i foretaksmøtet. Dette legges til 
grunn for styrets prioriteringer og styrets oppdrag til administrerende direktør.      
 
Foretakets lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten har videre en gjensidig veiledningsplikt overfor hverandre. 
 
 
Brukerorienterte oppgaver – Pasientbehandling 
 
Det har vært en årlig vekst i pasientbehandlingen ved Helse Stavanger HF. I 2016 var det 
innenfor somatikken i alt 51 342 innleggelser (heldøgnopphold), omtrent på nivå med 
året før (i 2015 var det 50 846). Det var 23 159 dagopphold i 2016, en nedgang på 1,6 % 
fra året før. Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner var 305 629, en 
økning på 2,2 % fra 2015. Det viser at foretaket også dette året har lykkes godt med 
målet om vridning mot poliklinisk behandling. 
 
I 2016 ble det registrert 33 129 pasienter som kom inn til mottak og observasjon i 
somatisk akuttmottak som øyeblikkelig hjelp pasienter (32 331 i 2015). Dette tilsvarer 
en økning på 2,4 % fra foregående år. Av disse ble 6 435 behandlet og skrevet ut til hjem 
direkte fra Mottaks- og behandlingsavdelingen (MOBA). Dette utgjør 19,4 % og er en 
økning fra 2015. Det er ønskelig og i tråd med strategien i Helse Stavanger HF at så 
mange som mulig etter en medisinsk faglig vurdering blir ferdigbehandlet i mottaket. 
Foretaket vil derfor arbeide aktivt for at denne andelen fortsatt øker. Styrkingen av 
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kapasitet og kompetanse i akuttmottaket gir altså gevinst i form av sparte innleggelser 
for pasienter i avdelingene og kortere sykehusopphold for de pasientene som skrives ut 
direkte fra mottaket. Fødende og elektive pasienter inngår ikke i antallet pasienter som 
går gjennom akuttmottak, heller ikke majoriteten av barna som blir innlagt som 
øyeblikkelig hjelp. 
 
Aktivitetstallene for psykiatrien viser 3 132 utskrivinger for BUPA, TSB og 
voksenpsykiatrien. Dette er en oppgang på 3,0 % målt mot fjoråret. Antall polikliniske 
konsultasjoner var 160 990, som gir en økning på 5,3 % målt mot forrige år. 
     
Foretaket har fokus på å redusere bruken av tvang i psykiatrien. Andelen av pasienter 
som ble lagt inn for behandling med tvangsparagraf var 20,5 %. Tilsvarende andel i 
2015 var 22,9 %. Fra 2015 til 2016 har det vært en markant reduksjon i antall 
tvangstiltak (det innebærer tydelig færre tvangstiltak per pasient).  
 
Antall fødsler i Helse Stavanger HF var noe høyere i 2016 enn i 2015.  Antall fødsler i 
2016 ble registrert til 4 788 (4 728 i 2015).   
 
Økt antall pasienter til behandling gir en økning i aktiviteten også i støtteavdelinger. 
Foretaket har gjennom året registrert en økning innen radiologiske undersøkelser på  
2,0 %, hvorav CT øker mest.   
 
Foretaket arbeider aktivt for å redusere ventetider og unngå fristbrudd. Ved utgangen 
av året var antall fristbrudd for pasienter som fortsatt ventet på 136, mens for pasienter 
tatt til behandling var antallet 151. Dette er en forverring fra 2015. Mange gode tiltak er 
gjennomført og foretaket arbeider aktivt for å redusere dette ytterligere, men er ikke 
helt i mål med dette arbeidet ennå. Ventetiden var under målsettingen (63,5 dager for 
behandlede og 54,7 for fortsatt ventende).  
 
Foretaket har også dette siste året redusert den gjennomsnittlige liggetiden i 
somatikken, fra 5,23 dager i 2011 til 5,01 dager i 2012, 4,73 dager i 2013, 4,70 dager i 
2014, 4,5 dager i 2015 og 4,4 dager i 2016. Det arbeides aktivt på flere områder for å 
redusere liggetiden ytterligere, gjennom tiltak som reduserer ikke-medisinsk begrunnet 
liggetid. I psykiatrien har foretaket hatt en gjennomsnittlig liggetid i voksenpsykiatrien 
på 32 dager, i barne- og ungdomspsykiatrien 21 dager og innenfor rusfeltet 140 dager. I 
fjor var tallene henholdsvis 30 dager i voksenpsykiatrien, 19 dager i barne- og 
ungdomspsykiatrien og 215 dager i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Andel øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) var marginalt lavere i 2016, dvs. 78,0 %, mens 
den i 2015 var 78,1 %. Tendensen har tidligere vært en økende andel øyeblikkelig hjelp. 
Dette henger sammen med økningen i antall pasienter som avklares i mottak. 
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Kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Helse Stavanger HF har i 2016 videreført kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid i tråd med 
lokal og regional strategi for kvalitetssatsing og det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender».  Lederansvar og 
medarbeidermedvirkning er sentrale virkemidler. Kvalitet- og pasientsikkerhet er fast 
punkt på ledermøter på alle nivå i helseforetaket. Foretaket har klinikkvise, og til dels 
avdelingsvise kvalitetsråd, samt overordnet kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.  
 
Kvalitetssystemet i foretaket utvikles kontinuerlig og den årlige ledelsens gjennomgang 
viser at foretaket har et godt system for internkontroll. 
 
I 2016 er det registrert ca. 3 000 pasientrelaterte uønskede hendelser i avvikssystemet. 
Antallet holder seg nokså stabilt, men det antas at det fortsatt er en underrapportering 
av uønskede hendelser. De alvorligste sakene meldes til Meldeordningen etter § 3-3 i 
Spesialisthelsetjenesteloven og umiddelbart til Statens helsetilsyn. Foretaket har varslet 
om 23 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn i 2016.  
 
De meldepliktige hendelsene blir behandlet i kvalitetsrådene i klinikkene. De mest 
alvorlige hendelsene blir også gjennomgått i foretakets Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalg. Styret får i hvert styremøte rapport om antall alvorlige 
pasientrelaterte avvik, samt hendelser som krever umiddelbar varsling til Statens 
Helsetilsyn. 
 
I tillegg til deltagelse i nasjonalt pasientsikkerhetsprogram, deltar foretaket i regionalt 
kvalitetsforbedringsarbeid i regi av «Program for pasienttryggleik i Helse Vest». 
Forbedringsarbeid i foretaket blir nå i større grad rettet mot konkrete risikoområder for 
pasientsikkerhet i den enkelte enhet, som avdekket blant annet ved 
pasientsikkerhetsvisitter, hendelsesanalyser og behandlingsresultater. 
 
Innsatsområdene videreføres i linjen og det jobbes videre med elektronisk datafangst 
for å synliggjøre og følge resultatene over tid. Foretaket var nasjonalt pilotsykehus for 
innsatsområde «Forebygging av ernæringsmessig svikt» og vil videreføre tiltakene i hele 
foretaket. 
 
Stavanger universitetssykehus leder faglige revisjoner på tvers av helseforetakene i 
regionen. 
 
 
Nettverk og samarbeid 
 
Samhandling/samhandlingsarenaer 
Samhandlingsutvalget hadde seks møter og behandlet 53 saker i 2016. Ansvar for 
ledelse og sekretærfunksjon av utvalget ble tilbakeført til helseforetaket høsten 2016. 
 
Lovpålagte avtaler inngått mellom helseforetaket og kommunene blir fortløpende 
gjennomgått med tanke på eventuell revisjon. 11 av til sammen 15 delavtaler ble 
revidert i løpet av 2015, ytterligere to avtaler ble revidert i henhold til vedtatte 
retningslinjer/prosedyrer i 2016.     
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Strategisk ledermøte, planlagt til november 2016 ble avlyst grunnet sykdom samt 
utfordringer med å få sentrale foredragsholdere. Møtet ble utsatt til mai 2017.  
 
 
Effekten av samhandlingsreformen 
 
Effekten av etablerte kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) i kommunene 
gir fortsatt ingen merkbar effekt i forhold til antall innleggelser i sykehuset.   
I forbindelse med prosjektet «Ingen pasienter på korridor» gir tilbudene ute i 
kommunene tilbakemelding på bruk av sengene hver måned. Beleggsprosenten i de 
tilbudene som har opprettet > 10 senger lå i snitt på ca. 60 % i 2016. Øvrige tilbud 
varierte fra 15 – 90 %, hvor Egersund kommune benyttet sengene mest.  
 
Samhandlingslegen som ble ansatt på prosjektmidler i 2015 har vært i tett dialog med 
ØHD - tilbudene, samt stilt seg til disposisjon i saker hvor samhandlingen/pasientflyten 
ikke har vært optimal. Dette har gitt gode resultater i enkeltsaker og er forhåpentligvis 
med på å bedre liknende forløp i fremtiden.  
 
Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter hadde en nedgang fra 2015 på i 
underkant av 8 %. Det var fortsatt fortrinnsvis kommunene Sandnes og Stavanger som 
hadde pasienter liggende i sykehuset i påvente av et kommunalt tilbud. I motsetning til i 
2015 var det i 2016 Sandnes som hadde flest liggedøgn med utskrivningsklare pasienter 
i sykehuset.  
 
Iverksatte forbedringsprosjekter for å styrke samhandlingen 
PasOpp undersøkelsen, som gjennomføres årlig, viser at der er et forbedringspotensial 
innenfor samhandling. I tillegg avdekket praksiskonsulent sykepleierne (se avsnittet 
under) gjennom prosjektet «Hvordan kan pasientflyten (hjem til hjem) forbedres for å 
unngå unødvendige reinnleggelser» som ble ferdigstilt i 2016, ulike 
forbedringsområder. Rapporten påpeker i grove trekk et behov for tettere dialog og 
bedre informasjon mellom de ulike aktørene, samt behov for større brukermedvirkning 
ved overføring av pasienter.  
 
Helseforetaket, sammen med 14 av 18 tilhørende kommuner, ble i 2015 invitert til å 
delta i læringsnettverk for gode pasientforløp, opprettet i regi av KS og 
Kunnskapssenteret.  Dette arbeidet er å anse som et pasientsikkerhetsarbeid med fokus 
på overgangene, faglig samhandling og kulturbygging mellom tjenestenivåene. Et team 
bestående av samhandlingslegen og seks engasjerte sykepleiere fra klinikken og 
samhandlingsseksjonen, deltar i dette arbeidet som har halvårlige samlinger og som 
jobber systematisk med forbedringsarbeid mellom samlingene.  Overføring av 
informasjon mellom tjenestenivåene har hatt særlig fokus.   
 
I tillegg ble det i 2016 iverksatt et prosjekt for å identifisere og følge opp pasienter som 
forbruker en stor del av ressursene med tilsynelatende liten nytte. Ved å lage langsiktige 
planer sammen med pasientene og etablere tverrfaglige team på tvers av nivåene, har vi 
som mål å bedre nytten av ressursbruken til beste for pasienten, pårørende og de ulike 
leddene i helsetjenesten (LEON- prinsippet).  
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Praksiskonsulentordningen  
 
Praksiskonsulentordningen videreføres og endringer er gjennomført på bakgrunn av 
evaluering i 2014. Ordningen har budsjett til 1,4 legeårsverk og 1,0 sykepleierårsverk. 
Fire praksiskonsulent–leger er nå ansatt i 20 % stillinger. Øvrige leger er ansatt i 10 % 
stillinger. To av tre sykepleiere i 20 % stilling avsluttet sine prosjekter i 2016 etter at 
rapport omtalt i forrige avsnitt ble avlevert.  Den tredje sykepleieren har sitt 
engasjement knyttet til kvinneklinikken og følges opp der.  
 
PKO legene har i 2016 avholdt 10 møter og behandlet 74 saker. Sakene som tas opp har 
som mål å bedre og effektivisere pasientflyten mellom fastleger og sykehusleger. Rutiner 
for oppgaveoverføring har hatt stor oppmerksomhet i tillegg til arbeidet med stadig 
forbedring av elektronisk kommunikasjon og økt bruk av digitale beslutningsverktøy. 
Praksiskonsulentene har ellers deltatt i ulike råd og utvalg i tillegg til å følge opp «sine» 
avdelinger. «Nytt og nyttig» møte, hvor sykehusleger orienterer allmennleger om 
aktuelle tema, ble arrangert 3. mars og 31. oktober med godt fremmøte. Møtene 
videreføres i 2017. 
 
Utdanning og undervisning 
Helse Stavanger HF har en omfattende undervisningsaktivitet. Tabellen under viser 
hvilke utdanninger og antall praksisperioder som er registrert (en student kan ha flere 
praksisperioder med varierende lengde og kan dermed telle flere ganger):  
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* Over 100 færre praksisperioder for sykepleierstudentene i 2016. Ifølge UiS er den viktigste årsaken at nytt og 
gammelt program/kull ikke er blandet. Dette har vært tilfelle før noe som har medført høyere antall studenter i 
2015 enn i 2016. 
** Videreutdanning i kreftsykepleie har ikke praksis i 1.- og 4. semester, slik at det har ikke vært noen i praksis i 
2016.  
*** Tallet inkluderer 15 turnuslegeperioder som restplass. 

Helse Stavanger HF Aktivitet 2015 Aktivitet 2016 

Sykepleie 699 593* 
Medisin 352 386 
Spesialutdanning sykepleie (Anestesi, Operasjon Intensiv) 67 128 
Spesialutdanning sykepleie (andre fag som kreft, barn mv) 51 14** 

Master/PHD utdanning alle grupper Ca. 100 Ca. 100  
Fysioterapi, ergoterapi (inkl. bachelor- og masternivå) 17 17 
Radiograf 34 39 
Bioingeniør 7 22 

Lærlinger helsefag, ambulanse 72 69 
Læringer portør 2 5 

Lærlinger vekter 1 4 

Helsesekretær 7 6 
Helsefagarbeider i videreutdanning - 5 

Jordmor 67 72 
Paramedic 28 29 
Videreutdanning barsel og barnepleie 10 15 
Videreutdanninger (eks. helsesøster, familieterapi og systemisk 
praksis, infeksjon, gastro, nefro, endokrinologi, palliasjon, 
perfusjonist, ultralyd)  

8 8 

Videreutdanning i psykisk helsevern 15 17 

Legehospitanter 54 77 

Turnusleger 94 109*** 
Turnuskandidater i fysioterapi 9 15 
Leger, LIS 295 334 
Overlege i spesialisering 1 3 
Psykologspesialister, lisenspsykologer, psykologer i 
spesialisering og psykologistudenter               55 44 

Klinisk pedagogutdanning, psykomotorisk fysioterapi, 
Rus/psykiatri master 2 4 

Klinisk sosionomutdanning 1 - 

Klinisk ernæring 6 - 

Audiograf 4 4 

Logoped 6 6 

Helseledelse (Bachelornivå) 4 4 

Helsevitenskap (Masternivå) - 5 

Relasjonsbehandling (Masternivå) - 22 

Totalt 2068 2156  
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Stipend/kostnader: 

Helse Stavanger HF 2016 

Stipend - bachelornivå Kr 364 300 
Stipend - masternivå  Kr 900 000 
Sykepleie - Videreutdanning Anestesi, Operasjon og Intensiv Kr 15 695 310 

Totalt  Kr 16 959 610  

 
Lærlingordninger og andre utdanninger 
 
Helsefagarbeidere 
Helse Stavanger HF har som mål å inngå minimum 25 lærekontrakter (2-årig 
læreperiode) for helsefag-lærlinger hvert år, i tillegg tar vi opp voksenkandidater eller 
kandidater som realkompetanse vurderes. Siden reformen og første fagprøver i 2010 
har det nå vært gjennomført ca. 140 fagprøver i helsefagarbeiderfaget, ca. 70 % med 
beste karakter, foreløpig ingen stryk. Det er p.t. 57 helsefagarbeiderlærlinger ansatt i 
foretaket.  
  
Ambulansefagarbeidere 
Ambulansefaget tar opp nye ambulanselærlinger hvert år, hvor antallet styres etter 
behov for å kontinuerlig forsikre at foretaket til enhver tid utvikler nye 
ambulansearbeidere. Alle ambulansefagarbeider-lærlinger tilbys ansettelser i 
ambulansetjenesten etter endt fagprøve. 
 
Portørfaget 
Portørfaget er et nytt fag med nasjonal godkjent læreplan i 2015. I 2016 ble det i Helse 
Stavanger tatt opp tre lærlinger i portørfaget med ordinære lærlingkontrakter over to 
år.  10 ansatte i portøravdelingen, som startet opp teoriundervisning i 2015, tok 
fagprøve i 2016. I løpet av 2016 startet 5 ansatte opplæring med tanke på å ta fagprøven 
i 2017. 
 
Vekterfaget 
Pr utgangen av 2016 er det 3 lærlinger i vekterfaget.  
 
Sykepleierutdanning Bachelor og master 
Foretaket samarbeider gjennom overordnet avtale med Universitetet i Stavanger om 
bachelorutdanning av sykepleiere og videre- og mastergradutdanning av anestesi-, 
intensiv, -operasjon- og kreftsykepleie. 
 
I 2016 ble det gjennomført 593praksisperioder for sykepleiestudenter fra UiS i Helse 
Stavanger.  Nedgang fra 2015 skyldes utelukkende interne forhold på UiS. I dette ligger 
en omstrukturering av undervisning– og praksisløp.  Det ble gjennomført 128 
praksisperioder for spesialsykepleiere AIO. Helse Stavanger HF samarbeider med 
Høgskolen i Bergen om jordmor-utdanning og gjennomfører praksisperioder for disse. 
 
Helse Stavanger inngår lønns- og bindingsavtale med sykepleiere i videre- og 
mastergradutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere (AIO). 
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Lønnsavtalen gjelder for tre semester tilsvarende videreutdanning. Det legges opp til å 
inngå nye avtaler med opptil 28 AIO studenter med studiestart høsten 2018. 
 
 
Fordeling på fag og årskull: 
Fag Kull 2015 - 17 Kull 2016 - 18 Total 
Anestesi 6 7 13 
Intensiv 13 11 24 
Operasjon 7 8 15 
Total 26 26 52 
 
Medisinerutdanning/spesialistutdanning av leger og psykologer/fysioterapeuter 
Foretaket samarbeider med Universitetet i Bergen om medisinerutdanningen og tok i 
2016 imot 184 studenter som hadde totalt 314 formelle utdanningsløp i klinisk 
praksis/undervisning. Samtidig har Helse Stavanger HF i 2016 gitt siste års praksis for 
12 norske medisinstudenter fra universitetene ved Semmelweiss, Pecs og Debrecen i 
Ungarn som alle er her i til sammen 31 uker. Foretaket har 56 universitetsansatte med 
stort sett 20 % stilling, hvorav 26 av disse er ansatt ved Universitetet i Bergen (UiB), de 
resterende ved Universitetet i Stavanger og ved andre universiteter.  Av disse er 33 
professorer. 
 
Forskning   
 
Foretaket hadde i 2016 god forskningsaktivitet. I 2016 var det 16 ansatte som 
disputerte for PhD-graden ved Helse Stavanger HF. 
 
I foretaket er det nå 160 ansatte med doktorgradskompetanse. Av disse er det 33 som 
innehar et professorat og ansatte ved sykehuset har 56 akademiske stillinger totalt ved 
(UiB, UiS og UiO). Ca. 100 personer har påbegynt eller planlegger en doktorgrad, og av 
disse er over halvparten oppmeldt til et doktorgradsstudium ved et universitet. I 2016 
var ca. 280 personer involvert i forskningen i foretaket, og totalt utgjorde dette ca. 103 
årsverk.  
 
Det blir hvert år utarbeidet måltall for forskningsproduksjon i helseforetakene i Norge i 
regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Tallene for 2016 blir ikke endelig beregnet og 
publisert før juni 2017. De foreløpige tallene hentet i Cristin viser at Helse Stavanger HF 
i 2016 hadde en vitenskapelig produksjon når det gjelder antall tidsskriftspublikasjoner 
som er litt opp fra 2015 ved at ansatte på SUS publiserte 228 publikasjoner.  Ca. 50 % av 
artiklene, har internasjonalt medforfatterskap, og ca. 25 % er publisert i nivå 2 
tidsskrifter. Det er foreløpig ikke mulig å anslå noen andel av produksjon blant 
helseforetakene i Norge, eller i Helse Vest RHF.  
 
NIFU sin årlige ressursbruksmåling som kartlegger og rapporterer ressursbruken 
knyttet til forskningsaktiviteten i helseforetakene viser for 2016 at de totale kostnader 
til forskning, medregnet kostnader i forskningsselskapet Stavanger Helseforskning, var 
ca. 113 mill. kr.  
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Arbeidsmiljø og ansatte 
 
Totalt sykefravær i Helse Stavanger HF var i 2016 på 6,6 %, som er det samme som i 
2015. Dette ligger 1,1 % over målsetningen på 5,5 % satt av Helse Vest RHF. 
 
Korttidsfraværet (egenmeldt sykefravær og sykemeldt fravær under  
17 dager) er uendret fra 2015 til 2016. Langtidsfraværet (sykefravær over 17 dager) er 
uendret fra 2015 til 2016.  
 
Det arbeides med en rekke helsefremmende og forebyggende tiltak på ulike nivåer i 
organisasjonen.  
 
Helse Stavanger HF har fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging for ledere med 
personalansvar, samt overfor tillitsvalgte og verneombud for å klargjøre deres rolle i 
dette arbeidet. Opplæring har vært gjennomført ved undervisning via Læringsportalen, 
på HMS grunnkurs for ledere, verneombud og AMU medlemmer, på postnivå og ved 
Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøter. Helseforetaket har også fokus på 
inkluderende arbeidsliv og har gjort en betydelig innsats vedrørende oppfølging og 
tilrettelegging for sykemeldte, samt for ansatte som har stått i fare for å bli sykemeldte. 
Det er inngått ny IA-avtale som skal gjelde fra 4. mars 2014 – 31. desember 2018, i 
tillegg har divisjonene utarbeidet divisjonsvise handlingsplaner. 
 
Sykefraværet pr. aldersgruppe og kjønn var i 2016 
registrert med følgende: 

Kvinnelige ansatte i aldersgruppen: 
17-19 år: 3,8 % 
20-29 år: 6,8 %  
30-39 år: 8,1 %  
40-49 år: 7,4 %  
50-59 år: 6,9 %  
60-69 år: 7,5 % 
 
Mannlige ansatte i aldersgruppen:  
17-19 år: 3,8 % 
20-29 år:  2,5 %  
30-39 år:  3,1 %  
40-49 år:  4,2 %  
50-59 år:  5,7 %  
60-69 år:  5,2 % 

 
Sykefraværet totalt blant både kvinner og menn er lavt, 
sammenlignet med andre helseforetak og andre 
virksomheter. 
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HMS politikk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HMS politikk for Helse Stavanger HF av 2014 er gjeldende for 2016. 
 
Foretaket har implementert og rapporterer på lokale og nasjonale HMS indikatorer. 
Disse inngikk i ledelsens gjennomgang av HMS området i 2016.  
 
Uønskede hendelser/uhell/ulykker/skader, nesten-uhell og farlige forhold for 
ansatte 2016 
Gjennom avvikssystemet Synergi har foretaket tilgang til alle meldinger om avvik og 
uønskede hendelser, inklusiv ansattskader. Synergi er et regionalt elektronisk system 
for registrering og behandling av uønskede hendelser. Hensikten med Synergi er å fange 
opp uønskede hendelser, og på en systematisk måte bruke dette i forbedringsarbeid. I 
2016 er det meldt totalt 1718 HMS/ansattskade saker i Synergi mot 1613 i 2015. Det 
rapporteres iht. nasjonale HMS indikatorer og det brukes H1-verdi (antall skader med 
fravær per million arbeidede timer) og H2-verdi (antall fraværsskader, antall tilfeller av 
alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. 
million arbeidstimer) i månedlige ansattskaderapporter.  
 
Det har vært 23 skader med fravær i 2016 - (17 stk. i 2015). Fraværsskadefrekvens (H1-
verdi) var 2,06 i 2016 mot 1,55 i 2015 og 1,78 i 2014. Totalskadefrekvensen (H2 verdi) 
var 2,32 (26 skadetilfeller) mot 2,18 i 2015 (24 skadetilfeller). Av disse skadene er det 
hendelser relatert til vold og trusler og forflytning som går igjen. 
 
Stikkskader har utgjort en relativt stor andel av ansattskader. 71 meldte saker i Synergi i 
2016 mot 78 i 2015. Stikkskadedirektivet og forskriftsendring til kravene ved bruk av 
kanyler i helsevesenet kom i 2013. Helse Stavanger HF innførte stikkskadedirektivet for 
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hele foretaket i mai 2014 i tråd med Arbeidstilsynets forskrift, og det kommer stadig 
nytt utstyr med sikkerhetsmekanismer som implementeres i foretaket. 
 
Meldte saker i Synergi med hendelsestype vold og trusler, har gått opp fra 52 % av totalt 
antall meldte HMS/ansattskade saker i 2015 til 61 % i 2016.  
 
Det arbeides med terapeutisk mestring av aggresjon – TMA - innen Psykiatrisk divisjon, 
hvor det drives systematisk opplæring og trening av ansatte. Tilbudet har også omfattet 
enkelte enheter i somatikken og i Divisjon for Intern service, men her ser en at behovet 
er større enn tilbudet.  BVC (Brøset Violence Checklist) er innført i deler av psykiatrien, 
og i 2016 har også MOBA tatt dette verktøyet i bruk. Arbeidet med det 
skadeforebyggende arbeidet i forhold til vold og trusler har i 2016 fått enda større 
oppmerksomhet i hele foretaket og foretakets arbeidsmiljøutvalg vedtok i 2016 at alle 
enheter skulle gjennomføre risikovurdering og lage handlingsplan i forhold til vold og 
trusler. 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Foretaket har Bedriftshelsetjeneste (BHT) etter modell om egenordning. 
Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og er godt etablert i virksomheten. 
Divisjonsvise handlingsplaner ligger til grunn for bruken av BHT. Hovedelementene i 
BHT-arbeidet har vært systematisk HMS-arbeid, yrkeshygiene, sykefraværsoppfølging, 
arbeidshelseoppfølging, ergonomi, psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og 
rus/avhengighet. BHT blir innkalt ved behov i de formelle dialogmøtene ved 
langtidssykefravær, og de bistår med målrettede helseundersøkelser av utvalgte 
arbeidsgrupper. Bedriftshelsetjenesten deltar i Foretakets arbeidsmiljøutvalg og 
divisjonsvise AMU.  
 
Diskriminering  
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Foretaket arbeider aktivt, målrettet og 
planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter 
blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse 
mot trakassering. Foretaket har som målsetning å være en arbeidsplass hvor det ikke 
forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  
 
Foretaket er en IA-bedrift og arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge 
hovedløsningene i de fysiske arbeidsforholdene. For arbeidstakere eller arbeidssøkere 
med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og 
arbeidsoppgaver. 
 
Helse Stavanger HF har oppnådd det totale rekrutteringsmålet i forhold til antall 
medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Det er også en ganske jevn fordeling mellom 
vestlige og ikke-vestlige medarbeidere med innvandrerbakgrunn. 
 
Likestilling 
Helse Stavanger HF er en kompetansebedrift og en kvinnedominert arbeidsplass. 
Forholdet ansatte kvinner/menn er på ca. 80/20. Ledere på alle nivåer har et spesielt 
ansvar for at Likestillingsloven blir fulgt ved nye ansettelser. På toppledernivå er det en 
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god fordeling med 50 % kvinner og 50 % menn. De andre ledernivåene preges av at den 
største andel av lederne er kvinner, mens fagansvarlige preges av å være menn.  
 
I handlingsplanen for likestilling har foretaket fokus på å redusere andelen deltid, øke 
andelen medarbeidere med innvandrerbakgrunn, samt å aktivt rekruttere personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
 
Miljøarbeidet i Helse Stavanger HF etter ISO 14001:2004 
 
Helse Stavanger HF gjennomgikk i uke 35 en periodisk revisjon etter den internasjonale 
miljøstandarden ISO 14001:2004. Det ble gjennomført en stikkprøvebasert revisjon med 
fokus på viktige aspekter, risikofaktorer og mål i reviderte prosesser.  

2 revisorer fra Teknologisk institutt gjennomførte 8 revisjoner blant ledelse, divisjoner 
og avdelinger og konkluderte med følgende i sluttmøtet: 

• Styringssystemets dokumentasjon viser fortsatt samsvar med kravene i standarden 
• Kunden har demonstrert effektiv implementering, bruk og vedlikehold/forbedring av 

sitt styringssystem  
• Kunden har vist at de har etablert og fulgt opp aktuelle mål og delmål samt overvåket 

fremgangen mot måloppnåelse.  
• Kundens ledelse overholder sine forpliktelser  

 
Revisjonsteamet hadde notert 0 avvik 3 merknader og 1 forbedringspunkt. Tilsvar fra 
foretaket er nå lukket av Teknologisk institutt. 
 
De reviderte enhetene fremstod som godt forberedte og gjennomførte revisjonene på en 
meget tilfredsstillende måte. Nye sertifikater er hengt ut på foretakets ulike lokasjoner. 
 
Nye miljømål 2016 – 2020 er utarbeidet etter en kartlegging av foretakets vesentlige 
miljøaspekter. Miljømålene er godkjent i LG-gruppen.  
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I ledelsens gjennomgang 2016 ble følgende vedtatt: 

1. Resultatene fra internrevisjonene ble gjennomgått. Administrerende direktør ber 
om at trender i hele organisasjonen tas i klinikkenes ledergrupper som vurderer 
om de skal videresendes til andre for oppfølging på avdelings- evt. postnivå. 

2. Samsvarsvurderingen ble gjennomgått i sin helhet. Administrerende direktør 
besluttet at det skal legges inn tiltak i miljøhandlingsplanen på nivå 2 for å lukke 
risikoelementer markert med «Rødt» eller «Gult», innen 15.08. 2016. Nye tiltak 
vurderes. 

3. Foretakets miljøprestasjon ble gjennomgått i møtet. 2 av de 4 miljømålene ble 
nådd i 2015. Tiltak for å nå miljømålene legges inn i revidert miljøhandlingsplan i 
alle enheter.  

4. Miljørapport 2015 ble godkjent. 
5. Revidert miljøhandlingsplan oppdateres basert på innspill fra HMS-runder 2016 i 

alle enheter. Status for miljøtiltakene legges frem for LG-gruppen i november 
2016. 

6. Adm. Direktør ber om at Fag og foretak vurderer om Ledelsens gjennomgang 
2017 kan flyttes frem til 1. kvartal. 

 
 
For mer detaljert informasjon om miljøarbeidet i foretaket vises til intranettsiden  
«Grønt sykehus», hvor også miljørapporten for 2016 vil bli lagt ut i mars etter at den er 
behandlet av foretakets Miljøutvalg. 
 
 
Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 
 
Fortsatt drift 
I henhold til regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning for fortsett drift er lagt 
til grunn når årsregnskapet ble avsluttet. Til grunn for dette er at Staten har gitt 100 % 
driftsgaranti for helseforetakene og at foretaket derfor ikke kan gå konkurs. Styrets 
oppfatning er at det ikke er forhold som ikke tilsier fortsatt drift.  



 
 

Regnskap 14 

 
Generelt om regnskapet 
Regnskapet for 2016 er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og note opplysninger. Regnskapet er basert på de 
grunnleggende prinsipp for regnskap i samsvar med god norsk regnskapsskikk; 
transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, 
forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste anslag, konsistent bruk av 
prinsipp og forutsetning om fremdeles drift. Ved utarbeidelsen av regnskapet må 
ledelsen bygge på forutsetninger og anslag som vil påvirke regnskapsført verdi av 
eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt note opplysninger vedrørende 
forpliktelser med vilkår (se særlig forklaring Årsregnskapet i note 1). 
 
Resultat 
Foretakets driftsresultat ble positivt med 24,1 mill kr og årsresultatet 25,7 mill kr av en 
totalomsetning på 6 706,8 mill kr.  
 
Driften tilførte foretaket en netto positiv kontantstrøm på 256,6 mill kr. Kontantstrøm 
etter investering og finansieringsaktiviteter var positiv med 6,5 mill kr. 
Likviditetsbeholdning pr 31.12 var 139,6 mill kr som er selskapets bokførte 
likviditetsreserve ved utgangen av 2016. Viser ellers til punktet om likviditet nedenfor.  
 
Investeringer 
Foretaket hadde i 2016 en investeringsramme på 405 mill kr, inkludert etterslep i 
investeringer fra 2015 med 169,7 mill kr. Pr utgangen av 2016 hadde foretaket investert 
for 189 mill kr i varige driftsmidler. Av de totale investeringene var 63,3 mill kr knyttet 
til nytt sykehus, 63,7 mill kr på øvrige bygg, 49,4 mill kr på MTU (medisinteknisk utstyr) 
og andre investeringer var 12,5 mill kr.  
 
I 2016 har foretaket hatt en tilgang på anleggsmidler på 189 mill kr. Av dette er 89 mill 
kr netto økning i anlegg under utføring.  
 
Kapital 
 

 
2016 2015 

Foretakets totalkapital var pr 31.12. 
 

kr 4 322 059 935 kr 4 254 454 612  
    Sum egenkapital pr 31.12. 

 
kr 2 439 299 910 kr 2 413 552 624  

   
   Likviditet 
   Foretakets likviditetsreserve pr 31.12.    
 

Kr 139 595 020  kr 133 091 740   
Herav bundne midler2    kr 139 169 315 kr 132 555 612 
Innvilget kredittramme 

 
0  0 

 
Helse Vest RHF har konsernkontoordning. I denne forbindelse har Helse Stavanger HF et 
bankinnskudd på 666 993 088 kr. Dette beløpet er ført som et krav mot Helse Vest RHF i 
Helse Stavanger HF sitt regnskap pr. 31.12.2016. Viser i den forbindelse til note 13 i 
foretakets regnskap.   

                                                           
2  Gjelder skattetrekksmidler og pasientmidler 
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Årlig resultat og disponering 
Styret foreslår følgende disponering av årets resultat for Helse Stavanger HF:  
 
Overført til annen egenkapital kr  25 747 285 
Sum disponert  kr  25 757 285 
 
 
Usikkerhet og ekstraordinære forhold i regnskapet 
Det er ikke registrert usikkerhet eller ekstraordinære forhold i regnskapet i 2016.  
For øvrig har foretaket ikke registrert andre uavstemtheter med samarbeidspartnere og 
leverandører. 
 
 
Framtidig utvikling 
Foretaket hadde i 2016 en investeringsramme på 405 mill. kr, inkludert etterslep i 
investeringer fra 2015. Ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år, herav bl.a. midler 
til ferdigstilling av PET-Senteret, overføres til 2017.  
 
Foretaket hadde i 2016 fokus på å sikre en kvalitetsmessig god pasientbehandling for 
alle de henviste pasientene, unngå fristbrudd og samtidig sørge for optimal utnyttelse av 
ressursene. Foretaket budsjetterte i 2016 med en moderat økning i pasient-
behandlingen. Foretaket har også dette året økt bruk av polikliniske konsultasjoner. 
Dette er i tråd med overordnede mål om økt poliklinisering av behandlingene.  
 
For 2017 er budsjettkravet satt til 80 mill kr, og er et høyere økonomisk krav enn 
resultatet for 2016. Dette er nødvendig for å sikre nødvendige bygningsmessige 
tilpasninger, utskiftinger og nyanskaffelser av MTU. Det må dessuten sikres langsiktig 
økonomisk handlekraft for å kunne finansiere SUS 2023.  
  
Det har vært en negativ utvikling i antall fristbrudd, sammenlignet med fjoråret. Ved 
utgangen av 2016 var antall fristbrudd for ventende pasienter 136, noe som er en 
forverring i forhold til fjoråret. Akademikerstreiken er en av årsakene til denne 
økningen. Antall korridorpasienter har hatt en positiv utvikling, bla. som følge av 
omleggingen fra døgn til dag. Fokus i 2017 er å redusere ventetidene ytterligere, og 
fristbrudd skal ikke forekomme.  
 
Samhandlingsreformen ble implementert i 2012 og oppfølgingen av reformen har også 
preget 2016. Denne reformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid. 
Helse Stavanger vil fortsette arbeidet med å følge opp intensjonene i reformen, spesielt 
med tanke på at reformen nå også utvides til å gjelde psykisk helsevern.  
 
Andre opplysninger 
Det forventes ikke endringer til foretakets vedtekter eller eierstruktur som igjen kan 
påvirke verdiene i foretaket. 
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Styret gir sin takk til alle medarbeidere i foretaket for den store innsats som ble utført i 
2016.  
 
 
Styrets medlemmer 
 
 
Stavanger 22. mars 2017 
 
 
 

        

Stener Kvinnsland  Grethe Høiland  Inger Cathrine Bryne 
Styrets leder  Nestleder  Administrerende direktør 

        

Unn Therese Omland  Ivar Eriksen  John Petter Hernes 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  

        

Nina Langeland  Ole Kristian Hetland  Aud Hølland Riise  
Styremedlem 

 
Styremedlem 

 
Ansattes rep. 
styremedlem 

     
 

Egil Olsen   Lars Kåre Selland Kleppe  Mette Øfstegaard 
Ansattes rep. 
styremedlem  

Ansattes rep. 
styremedlem  

Ansattes rep.  
styremedlem 
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