
  

 

1 

 

Matrise for halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018. 
Rapport sendast i word-format til postmottak i Helse Vest RHF (helse@helse-vest.no) innan 15. juni 2018 
 

Referanse 
til kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2018 Rapportering 

3    Helsefaglige styringsmål 
3.1    Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Mål 2018  Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle 
regioner sammenlignet med 2017. Gjennomsnittlig 
ventetid skal være under 50 dager i alle regioner 
innen 2021.) 
 
Helse Vest RHF har definert egne regionale måltall 
for BUP, TSB og VOP som ligger under det nasjonale 
måltallet på 50 dager. Krav til ventetider for 
behandla pasienter skal i 2018 være: 

o BUP: under 35 dager 
o TSB: under 30 dager 
o VOP: under 40 dager 
o Somatikk: under 60 dager  

Kravet gjeld gjennomsnittstall for hver 
kalendermånad. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
Ventetider – avviklede pr. mai måned. 

o BUP: 62 
o TSB: 37 dager 
o VOP: 52 dager 
o Somatikk 71 

 

Klinikkene har gitt følgende tilbakemelding på hvilke tiltak som er 
iverksatt: 
 
Klinikk A 

 Dagkirurgi-prosjekt med bruk av flere operasjonsstuer og 

mer hensiktsmessig fordeling av operasjonsstuer mellom 

DK-Hillevåg og DK-Syd uten tilsvarende oppbemanning av 

anestesi- og operasjonssykepleierressurser.  

 En stue mer ukentlig til proteseoperasjoner uten økning i 

bemanning. 

 Utprøve modell for å ta med operatør og pasienter i 

fristbrudd til Lister sykehus for operasjon der hvor det er 
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operasjonskapasitet hva angår anestesi- og 

operasjonssykepleieressurser, samt arealer både på 

operasjon og postoperativt.  

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV): 
Klinikken klarer ikke samlet å imøtekomme kravene om ventetid 
<40 dager (avviklede), selv om enkelte av avdelingene klarer dette. 
Derfor er frigjøring av midler gjennom nedleggelse av sengeposten 
på Randaberg brukt til å tilsette totalt fire nye behandlere i de to 
største poliklinikkene som har størst utfordring med å nå 
ventetidsmålet. Videre er det søkt om prosjektmidler for å prøve 
ut en virtuell løsning i et samarbeid mellom Stavanger DPS og 
Stavanger kommune. Målsetningen med prosjektet er å redusere 
ventetider, bedre kvalitet i henvisninger og oppføling, samt bedre 
samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. 
Prosjektet forventes å starte opp i løpet av høsten 2018. 

 Pakkeforløpene er også under planlegging for 

implementering. Effekten på ventetider i poliklinikkene er 

imidlertid usikker. 

 Økt merkantil støtte til langsiktig arbeidsplanlegging for å 

frigjøre legearbeidskraft til klinisk arbeid. 

 

 

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) 

http://pulsen.sus.no/enheter/psykiatriskdivisjon
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Helse Stavanger HF har ikke greid målsettingen med tilbud innen 
35 dager for pasienter i BUP. I april 2018, har en måltall som viser 
gjennomsnitt på 52 dager. Utfordringen har vært en økning i 
henvisninger til BUP’ne. En har samtidig hatt en praksis på relativ 
lav avvisningsprosent, det vil si ca. 15 %. Helse Stavanger HF 
arbeider systematisk for å bedre ressursutnyttelse.  
Helse Stavanger HF greier kravet om tilbud innen 30 dager innen 
TSB med et gjennomsnitt på 27 dager 
 
Kirurgisk klinikk 
Tiltak ventetid Hudavdeling: 
1: Opprettelse av ny avtalehjemmel i Egersund. Dette åpner 
muligheten å bruke legeressurser som i dag arbeider i Egersund i 
hudavdelingen i Stavanger. Flere kroniske pasienter vil bli 
kontrollert i spesialistpraksis i Egersund. Dette vil gi mer plass til å 
ta nye pasienter til vurdering på SUS. Dvs flere legeressurser og 
flere ledige timer til nye pasienter. 
2: Sykepleiekonsultasjoner.   Henviste pasienter til lysbehandling 
som fra før er kjent i hudavdelingen, kan komme med relativ kort 
ventetid til sykepleierne. 
Tiltak ventetid Gastrokirurgisk: 
Ventetider ved Gastrokirurgisk er under 57 dager og innen 
målområdet. Det skyldes at de har fått økt dagkirurgisk kapasitet i 
Hillevåg.  
Tiltak ventetid Plastikk- og håndkirurgisk avdeling: 
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Har lang ventetid per i dag. Åpner for mer poliklinikk i 
lavaktivitetsuker i sommer som et tiltak for å redusere denne. 
Ellers jobbes det aktivt i forhold til sykefravær da manglende 
personalressurser pga høyt sykefravær har stor betydning i forhold 
til fristbrudd og ventetider. 
Tiltak ventetid Kirurgisk avdeling: 
Kar-thorax har relativt lang ventetid, men for dette faget setter 
prioriteringsveilederen relativt lange frister. Timer gis nå ca 2 uker 
før. Mange henvisninger har prioritet 4 måneder. Når det gjelder 
elektivt så gis det tidligere med ventetid innen målområdet. 
 
Klinikk for Medisinsk service og ABK 
 ABK 
ABK har gjennomsnitt 31 dager siste 3 mnd. og det siste året 41 
dager. Det er kontinuerlig fokus på ventetider og fristbrudd. Når 
det gjelder interne sekundære henvisninger innen medisinske 
tidsfrister er det oppsatt ekstra poliklinikk i perioder for å ivareta 
disse tidsfristene. Pakkeforløp kreft er styrende for ventetider. 
 
Kvinne- og barn klinikken 
Gjennomsnittlig ventetid (avviklede) er innenfor mål med 52,6 
dager samlet for hele klinikken. Det er likevel høyere enn mål på 
Barne- og ungdomsklinikken med 77,7 dager i gjennomsnitt og ved 
HABU med 68,9 dager. KK har i gjennomsnitt 41,9 dager.  



  

 

5 

 

Referanse 
til kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2018 Rapportering 

Klinikken arbeider systematisk og aktivt for å redusere tentative 
tider og tildele polikliniske timer «i første brev». Dette vil over tid 
påvirke gjennomsnittlig ventetid for avviklede i positiv retning.   
 

 

  Det skal ikke være noen fristbrudd 
 

Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
 
Det er variasjon mellom klinikkene og også mellom de enkelte avdelinger 
i den enkelte klinikk om det forekommer fristbrudd.  I PHBURA og KPHV 
er det henholdsvis ingen fristbrudd/kun sporadiske fristbrudd. Innenfor 
de somatiske klinikkene beskrives det følgende for å forhindre 
fristbrudd: 
 
Klinikk A 

Fristbrudd og ventetider henger nøye sammen. Får man forkortet 
ventetiden forsvinner også fristbruddene etter hvert. Dermed er 
det de samme tiltak som brukes til å redusere fristbrudd, som til å 
redusere ventetid. Tiltakene beskrevet for å redusere ventetid, er 
de samme som forhåpentligvis på sikt også vil redusere fristbrudd.  
 

Kvinne- og barneklinikken 

Barne- og ungdomsklinikken har over tid hatt utfordringer med 
mange fristbrudd. Det arbeides systematisk for å nå målet om 0 
fristbrudd. Tiltak er bla. langtidsplanlegging av legearbeidsplaner 
og tildeling av polikliniske timer til «første ledige time».  
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Kvinneklinikken har hatt noen fristbrudd som skyldes manglende 
kapasitet på operasjonsstuer. Fra vinteren 2018 har man fått noe 
økt operasjonskapasitet ved sentral operasjon som man registrerer 
at reduserer antall fristbrudd. HABU har ikke fristbrudd. 
Fortløpende overvåkning av registrering av pasientdata inngår 
også i oppfølgingsregimet.    
 
Kirurgisk klinikk 

Tiltak fristbrudd Hudavdeling: 
Hudavdelingen har ingen reelle fristbrud. 
Forbedring av effektiviteten 
1: Planlegging av innkalling av pasienter innen 10 dager. 
2: Planlegging av kurs, reiser og fravær for leger minst 6 mnd i 
forveien. 
Tiltak fristbrudd Gastrokirurgisk avdeling: 
Det er stort sett bare pakkeforløp som de får fristbrudd på. Årsaken er at 
de venter på røntgen. Gastrokirurgisk samarbeider med Røntgenavdeling 
for å se om de kan få flere slots til CT slik at pakkeforløpene kommer inn 
til fristene som er satt.  
Tiltak fristbrudd Plastikk- og håndkirurgisk avdeling: 
Avdelingen har fortsatt noen fristbrudd og har åpnet for mer poliklinikk i 
lavaktivitetsuker i sommer for å unngå fristbrudd. De jobber også 
kontinuerlig med kontroll og fordeling av timer for å unngå fristbrudd. På 
lang sikt, dvs til sommeren 2019, vil også overlegebemanningen som per 
nå er halvert normaliseres. 
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Tiltak fristbrudd Kirurgisk avdeling: 
Urologisk har flest fristbrudd. Det har vært kontakt mellom rtg og 

urologisk poliklinikk i forhold til timer.  Det er satt opp flere 

kveldspoliklinikker. I tillegg har kontorgruppen jobbet konkret med og 

hatt fokus på organisering av arbeidsoppgaver og oppfølging av 

henvisninger 

 
 

  Median tid til tjenestestart skal reduseres i regionen 
sammenlikna med 20171.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Ikke besvart da Helse Vest avventer avklaringer fra HOD ( e-post 
fra Helse Vest  til Helse Stavanger av 4. mai d.å ) 

  Helseforetaka skal holde en større prosentdel av 
pasientavtalene sammenlignet med 2017 (passert 
planlagt tid). Helseforetaka skal holde minst 95 pst. 
av avtalene innen 2021.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Problemstillingene er drøftet i egen sak i LG. Det er tre 
hovedårsaker til utfordringene: Manglende kapasitet, 
feilregistreringer og manglende oppfølgning. Oppfølgningen vi skje 
i samarbeid med ledelsen i Helse Vest med klinikkvise møter hvor 
en tar stilling til aktuelle tiltak som er relevante for den enkelte 
klinikk.  
 

  Prosentdelen pakkeforløp som er gjennomført 
innen den definerte standard forløpstida for kvar av 

Helse Stavanger har oppnådd målkravet. (Kvalitetsindikatorer 
helsenorge.no) 

                                                 
1 1 Tida mellom datoen då spesialisthelsetenesta tek imot tilvisinga og datoen då pasienten får ei teneste, altså datoen då ein viss prosedyre er utført. Dette blir målt for eit utval utgreiings- og 
behandlingsprosedyrar. Liste over kva utgreiings- og behandlingstenester som inngår i målingane, finn ein på nettsidene til Helsedirektoratet: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-tjenester.pdf


  

 

8 

 

Referanse 
til kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2018 Rapportering 

de 26 kreftformene skal være minst 70 prosent. 
Variasjonen i måloppnåing for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Andre 
oppgaver i 
2018 

 Sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er godt nok kjente med 
pasientrettighetene medregnet retten til fritt 
behandlingsvalg. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

Rådgiver i avdelingsledelsen ved Avdeling for rus og 
avhengighetsbehandling har på delegasjon fra avdelingssjef ansvar 
for å sikre at vurderingsenhetene har oppdatert kunnskap om 
vurderingsarbeid og pasienters rett til fritt behandlingsvalg. Det 
gjennomføres seks kalibreringsmøter i året der også 
vurderingsenheten ved Rogaland A- senter er inkludert. Her 
gjennomgås dilemma saker fra vurderingsenhetene, det utveksles 
erfaringer, nye lover og regler gjennomgås for å sikre felles god 
kvalitet og praksis i vurderingsarbeidet. Rådgiver er tilgjengelig for 
alle behandlere innen TSB i vårt opptaksområde for å diskutere 
konkrete pasientsaker og behandlingsforløp. Vi har utarbeidet et 
notat som er sendt til alle lederne innen TSB om pasientrettigheter 
og fritt behandlingsvalg. Dette notatet er likt det de andre 
foretakene har sendt til sine enheter.  
 

  Gjøre greie for status i arbeidet med å redusere 
uønska variasjon i kapasitetsutnytting og forbruk, 
og komme med framlegg til videre utviklingsarbeid. 
Frist for dette er 1. oktober 2018 
 

Avklart i e-post fra ass. fagdirektør i Helse Vest av 5. april d. å at 
dette er et punkt Helse Vest følger opp i et interregionalt arbeid. 
og at det vil bli gitt konkrete bestillinger hvis Helse Stavanger skal 
bidra. 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

  Følgje opp tilrådinger i rapporten "Reduksjon av 
uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og 
effektivitet i spesialisthelsetjenesten" fra RHF-a til 
Helse- og omsorgsdepartementet av 10. oktober 
2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Avklart i e-post fra ass. fagdirektør i Helse Vest av 5. april d. å at 
dette er et punkt Helse Vest følger opp i et interregionalt arbeid. 
og at  det vil bli gitt konkrete bestillinger hvis  Helse Stavanger skal 
bidra. 

  Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på 
tvers av helseforetaka som jobbar med forbedring i 
effektivitet og kapasitetsutnytting, med tanke på å 
finne ut hvilke faktorer som er med og gjør at 
forbedringsarbeidet lykkes. Det skal gjøres greie for 
dette til Helse Vest RHF innen 1. mai 2018. Som del 
av dette skal det gjøres greie for hvordan styrene i 
helseforetaka får høve til å følgje jamt med på 
relevant styringsinformasjon om effektivitet, 
kapasitetsutnytting og forbedringsarbeid som er 
gjennomført 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

I Helse Stavanger jobbes det systematisk med forbedring på alle 
nivå og på mange ulike områder. Verktøy som LEAN metodikk og 
systematisk kvalitetsforbedring ved bruk av PDCA modellen, blir 
benyttet. Foretaket har etablert kompetanse-nettverk for begge 
verktøyene med mål om å dele erfaring og utnytte hverandres 
kunnskap. Sentrale staber har kompetanse på metodene og bistår 
avdelingene med kurs og veiledning, samt ledelse av nettverkene.  
Måling av resultater er sentralt og vanskelig, og det jobbes 
fortløpende med utvikling av gode kvalitetsindikatorer og 
gevinster i prosjektene, resultater som viser at  
forbedringsarbeidet har ført til forbedring.  
 
Simuleringstrening benyttes i de kliniske fagmiljøene og det er 
startet et arbeid med å prøve ut simulering av ledelse av 
pasientsikkerhet.  
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I Helse Stavanger er det etablert et lokalt LEAN nettverk som 
møtes tre-fire ganger i året. I arbeidet med pasientsikkerhet og 
forbedringsmetodikk er det tett regionalt samarbeid styrt av 
sekretariatet i Program for pasientsikkerhet. Samarbeidet 
omhandler utdanning innen forbedringsmetodikk, utvikling av 
kvalitetsindikatorer og spredning av tiltak. 
 

  Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og 
rehabilitering for hofteprotese- og 
hoftebruddspasienter, og i tillegg variasjon i 
utnytting av operasjonsstuene, jamfør 
oppfølgingsundersøkelsen Riksrevisjonen har gjort 
av effektivitet i sjukehus 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Avklart i e-post fra ass. fagdirektør i Helse Vest av 5. april d. å at 
dette er et punkt Helse Vest følger opp i et interregionalt arbeid. 
og at  det vil bli gitt konkrete bestillinger hvis Helse Stavanger skal 
bidra . 

3.2    Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2018  Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen 
somatikk på foretaksnivå. Distrikts psykiatriske 
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), og aktivitet 
(polikliniske opphold)  

Helse Stavanger HF har tiltak knyttet og kontroll aktivitet til alle 
mål og delmål.  
Delmål 1: Det er høyere kostnadsvekst innen psykisk helsevern og 
rus enn innen somatikk 
Nåsituasjon:  
Både somatikk, psykisk helsevern og rus har hatt en økning i sine 
kostnader. Samlet sett har somatikk hatt et mindre 
kostnadsøkning enn psykisk helsevern og rus når en ser på 
kostnadsveksten eksklusjon pensjon, legemidler og avskrivning. 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Psykisk helsevern barn og unge har hatt en reduksjon i sin 
kostnadsutvikling, mens rus er det fagområdet som har hatt 
høyest kostnadsutvikling.  
 
Delmål 2: Det er høyere vekst i årsverk innen psykisk helsevern og 
rus enn innen somatikk 
Nåsituasjon: Somatikk, psykisk helsevern og rus har hatt en økning 
i sine månedsverk sammenlignet med 2017. Somatikken har hatt 
en større økning enn psykisk helsevern og rus. Psykisk helsevern 
barn og unge har hatt en reduksjon i sine månedsverk 
 
Delmål 3: Det er kortere ventetid innen psykisk helsevern og rus 
enn innen somatikk 
Nåsituasjon: 
Helse Stavanger klarer ikke å innfri verken nasjonale og regionale 
krav om ventetid selv om det er kortere ventetid innen psykisk 
helsevern og rus enn i somatikken. 
 
Delmål 4: Det er høyere vekst i aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner) innen psykisk helsevern og rus enn innen 
somatikk. 
Nåsituasjon: 
Somatikken har hatt en økning i sine polikliniske konsultasjoner, 
mens psykisk helsevern har omtrent samme nivå på polikliniske 
konsultasjoner som i 2017. Når det gjelder døgnopphold har 
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somatikken omtrent samme nivå som i 2017, mens psykisk 
helsevern har hatt en reduksjon.      
 
For delmål 1 og delmål 4 følges økonomien og aktiviteten opp med 
månedlige møter med Administrerende direktør og hennes stab 
fra økonomi og personal avdelingen. Klinikksjefene har faste møter 
med controllere i økonomiavdelingen som følger opp utvikling 
ukentlig. Når det oppdages eventuelle utfordringer med 
måloppnåelse vedrørende regnskap og budsjett i klinikkene, er det 
forventet at klinikksjefene skal ha relevante tiltak for å lukke 
avvikene. Utfordringer som går ut over egen klinikk blir tatt opp 
som egne saker i ledermøte med administrerende direktør for å 
finne felles løsninger.      
 
For delmål 2 følges dette opp med eget stillingsutvalg på hvert 
ledermøte i Helse Stavanger. Målsettingen er at ingen stillinger blir 
godkjent uten at klinikksjefene kan greie dette innen eget budsjett. 
Utfordringen innen dagens drift er høy aktivitet, som er knyttet til 
behovet for å leie inn ekstra for å ivareta sikker pasientbehandling.  
 
For delmål 3 er dette todelt. En har definert dette delmålet opp 
mot kravene om ventetider i oppdragsdokumentet, der det er 
forskjellige krav til psykisk helsevern og somatikken, og en tenker 
at dette delmålet også må sees opp mot tilgjengelige ressurser for 
å gi tilbudet til pasientene innenfor kravet om forsvarlige 
ventetider. Ventetidene blir fulgt opp fra controller hver 14 dag, 
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der en måler egne ventetider, og dette settes også opp mot 
ventetider i de andre helseforetakene i Helse Vest. Delmål 3 blir 
videre fulgt opp fra Helse Stavanger ved at en følger klinikkene tett 
opp knyttet til prosjekter som kan redusere ventetider og utnytte 
ressursene bedre uten at det går på bekostninger av faglig kvalitet. 
Somatikken har startet en prosess der de arbeider med å få flere 
pasienter til å kunne nyttiggjøre seg av et poliklinisk tilbud, noe 
som gjør at de dreier mer av driften mot poliklinisk aktivitet. 
Psykisk helsevern og rus har gjennom de siste årene allerede tatt 
ut mye av denne effekten, da en har lagt ned senger og økt 
poliklinisk aktivitet de siste årene. Gevinsten for psykisk helsevern 
og rus vil for 2018 og fremover være implementering av 
pakkeforløp og bedret pasientlogistikk. Når det gjelder bedre 
pasientlogistikk får psykisk helsevern hjelp fra prosjektkontoret i 
Helse Stavanger for å sette i gang forbedringsprosjekter. 
Prosjektene blir fulgt opp gjennom månedlige dialogmøter med 
administrerende direktør eller som egne saker på ledermøtene.    

  Færre tvangsinnlegginger i psykisk helsevern enn i 
2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet  

 
KPHV: 
I tilbakemeldingen legges tallene hentet fra styringsportalen til 
grunn: 
Andel tvangsinnleggelser har vært jevnt fallende i Helse Stavanger 
fra 25,1% i 2015 til 21,2 % i 2017. Tall fra styringsportalen sist 
oppdatert 07.05.18 gir en andel på 20,9 % som tilsier en ytterligere 
reduksjon i andel tvangsinnlagte. Utviklingen er uttrykk for at en 
har jobbet systematisk med å redusere tvangsinnleggelser, i tillegg 
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antas endringene i psykisk helsevernloven å virke inn fra 
september 2017. 
 
PHBU: 
2015: 234 innleggelser og der 15 var § 3.2 og 1 var § 3.3 stykk dvs. 
6 % 
2016: 258 innleggelser der 10 var § 3.2 og 4 var § 3.3 dvs. 5 % 
2017: 289 innleggelser 9 var § 3.2 og 4 var § 3.3 dvs. 4 %.  
Tallene for 2018 har samme trend.  
 
 
 

  Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk 
helsevern (døgnbehandling) enn i 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

KPHV: 
I tilbakemeldingen legges tallene fra årets første tre måneder til 
grunn. I tvangsmiddelvedtakene regnes alle vedtak fra § 4-3 til § 4-
8 med.  Utviklingen viser da at det er gradvis nedgang i total antall 
tvangsmiddelvedtak over de siste årene. Sterkest nedgang er det i 
vedtak om mekanisk tvang (§ 4-8a), mens det er en svak nedgang 
eller ingen endring i de andre vedtakene. Unntakene er vedtak om 
skjerming (§ 4-3) og vedtak om ransaking av rom, eiendeler og 
kroppsvisitasjon (§ 4-6) som begge øker noe.  
 
Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere tvangsmiddelbruk i 
Klinikk psykisk helsevern voksne. Blant annet har en gjennomført 
en rekke undervisnings- og opplærings dager i psykisk 
helsevernloven for både vedtaksansvarlige, ledere og øvrig 
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personale, det er opprettet et forbedringsprosjekt i forhold til 
mekanisk tvang og tvang og tvangsbruk er et regelmessig tema 
som tas opp i ledermøter. Det planlegges også besøk/hospitering 
ved et annet helseforetak til høsten for å lære mer om skjerming 
versus isolering og for å se om det er tiltak vi kan iverksette for 
eventuelt å reduseres bruken av disse hos oss.  
 
PHBURA: 

Det har vært en økning i antall tvangsvedtak i PHBU de siste tre 
årene. Det er spesielt kortvarig fastholding (§ 4-8 d) som har økt. 
Dette gjelder enkeltpasienter og tallene er relativt små. Trenden 
for 2018 er at vi har hatt en reduksjon i antall tvangsvedtak. En 
arbeider bedre med systematikken når det gjelder dokumentasjon, 
der refleksjonen om hva en kan gjøre i forkant av 
tvangssituasjonene blir bedre dokumentert. En har innført for- og 
etter-samtale med pasientene, for å arbeide med de gode 
tiltakene når pasientene opplever at det blir vanskelig å håndtere 
egen atferd. Videre har en gode undervisningsplaner, både 
teoretiske og praktiske øvinger når det gjelder TMA.   
 

  Registrere avslutningstype og sikre så få avbud som 
råd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
Både Veksthuset Rogaland og Gauselskogen registrerer manuelt i 
Dips de avbrudd som skjer fra døgnoppholdene. De framkommer 
fra rapport D 6705 i Dips. Vi vet ikke hvorfor ikke disse dataene blir 
overført til den nasjonale kartleggingen på HelseNorge.no.  Fram 
til 1. mai er det 6 pasienter som har brutt behandlingen på 
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Gauselskogen og 2 som har avsluttet på ordinær måte. Ved 
Veksthuset har også 6 pasienter avbrutt behandlingen, mens 4 har 
hatt planlagt avslutning.  
 
Begge institusjonene jobber systematisk med å redusere flest 
mulig drop –out. Det blir laget oppdatert IP og kriseplan ved 
innkomst, ansvarsgruppe deltar i planlegging av hele 
behandlingsforløpet for å øke mulighet for at flest mulig fullfører. 
Pasientene gjøres kjent med likemannstilbudet i Drop –out teamet 
slik at de kan benytte seg at det også dersom de vurderer å 
avslutte behandlingen. Når pasienter avbryter behandlingen, er 
hovedoppgavene til behandlingsstedene at avbruddene skal vare 
kortest mulig, for å unngå fare for overdose og sikre at pasientene 
får den bistanden de trenger. Behovene er beskrevet i pasientens 
kriseplan.  
 

Andre 
oppgaver for 
helseforetaka 
i 2018 

 Implementere pakkeforløpa for psykisk helse og rus. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

KPHV: 
Psykologfaglig rådgiver til klinikksjef er klinikkens representant inn 
i den regionale implementeringsgruppen. I klinikken er det 
opprettet en lokal implementeringsgruppe som består av alle 
avdelingssjefene i klinikken, samt brukerrepresentant og 
representant fra kommunene. Gruppen ledes av psykologfaglig 
rådgiver til klinikksjef.  Det er også dannet implementerings- 
grupper nede på hver avdeling/DPS bestående av linjeledere, 
fagpersoner, merkantilt personell, brukerrepresentanter og 
representant fra kommune.   
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Det har vært jevnlig informasjon om pakkeforløpene på 
ledermøtene og klinikkmøter, i tillegg har psykologfaglig rådgiver 
besøkt alle avdelingene i klinikken og informert om 
pakkeforløpene. Klinikken vurderer at de er godt forberedt til å ta 
imot pakkeforløpene sånn som de per i dag er beskrevet. 
 
PHBURA: 
Det er etablert en styringsgruppe i klinikken som primært ledes av 
psykologfaglig rådgiver i klinikkledelsen. Han sitter også i den 
regionale implementeringsgruppen. Gruppen bruker kvalitetsrådet 
som organ for å sikre god implementering på avdelingsnivå. 
Representanter i styringsgruppen kan også brukes på enhetsnivå.   
 

  Registrere utskrivningsklare pasientar innan psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
og inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivinger av desse pasientene, jf. 
innføring av betalingsplikt for kommunene frå 2019. 
Helseforetakene må involvere private aktørar i sitt 
opptaksområde i dette arbeidet for å samordne 
rutinene. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Undervisning i bruk av PLO meldinger og registrering av 
utskrivningsklare pasienter er gjennomført og rutinene innført 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  
 
Delavtale 2a, som beskriver samarbeidsavtale om 
behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og 
ruslidelser, er revidert i løpet av 2018.   I avtalen er private aktører 
som har avtale med, og opptrer på vegne av helseforetaket, nevnt 
som part i avtalen i samråd med Helse Vest. Gjeldende aktører har 
fått avtalen tilsendt og vil bli invitert med som observatører i 
fagråd til delavtale 2a.  

 



  

 

18 

 

Referanse 
til kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2018 Rapportering 

  Vidareføre satsing på bedre helsetjenester til barn 
og unge i barnevernet, medregnet å være med og 
utvikle modellar for utredning av barn i barnevernet 
og utvide det ambulante arbeidet inn mot 
barnevernet. Helseforetakene skal gjøre sitt til at 
disse helsetilbudene blir vidareutviklet slik at den 
språklige og kulturelle bakgrunnen til samiske barn 
òg er varetatt. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

PHBURA har avtaler med alle BUF etat sine institusjoner i 
opptaksområdet, slik at en sikrer god kommunikasjon og 
veiledning når det er behov i enkeltsaker. Det er relativt lav terskel 
for kontakt på ledernivå. I saker som oppleves som kompliserte er 
møtene løsningsorienterte.  
 
For å arbeide med nye modeller starter en opp et nytt prosjekt i 
samarbeid mellom BUF etat, Stavanger, Sandnes og Strand 
kommune for å se om en kan bli bedre i akuttfasen for saker som 
blir opplevd som kompliserte. Målsettingen er at barna skal for 
rett tilbud så raskt som mulig, og arbeidene mer systematisk med 
forløpene. 

  Setje i verk tiltak for å auke tilgangen til psykisk 
helsevern for innsette i fengsel, medrekna språklege 
og kulturelt tilrettelagte tilbod for samiske innsette. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
Klinikken har valgt å organisere det polikliniske tilbudet til innsatte 
i fengsel i en egen enhet. Denne dekker både Helse Stavanger og 
Jæren DPS sitt opptaksområde. Bemanningen i fengslet har vært 
stabil over lengre tid og en ha et godt samarbeid med den 
kommunale helsetjenesten i fengselet. Det er vanskelig ut fra 
dagens økonomiske situasjon og se hvordan en ytterligere styrking 
av fengselshelsetjenesten skulle skje.  
 

3.3    Bedre kvalitet og pasienttrygghet 
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Mål 2018  Pasientskader basert på de årlige GTT2-
undersøkelsene skal være redusert med 25 prosent 
innen utgangen av 2018, målt ut frå undersøkelsen 
for 2012. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

GTT tallene har vært nokså stabile rundt 15 % siden 2012.  Målet 
innen utgangen av 2018 er å redusere andel opphold med 
pasientskade til 11.9 %. Resultatet for 2017 er 10.4 % og målet er 
således oppnådd. 
 
Tiltak har vært systematisk jobbing med pasientsikkerhet, spesielt i 
regi av pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
 

  Sjukehusinfeksjoner skal vere mindre enn 3,5 
prosent. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Andelen sjukehusinfeksjoner målt ved prevalens  7/2 -2018 var 4,1%.  
 
Det er etablert et prosjekt for å redusere forekomsten av postoperative 
sårinfeksjoner. Prosjektet har til hensikt å sikre at infeksjonforebyggene 
tiltak gjennomføres korrekt til alle operasjonspasienter.  
 
Det er startet et arbeid for å innføre smittevernvisitter i alle sengeposter 
og enheter. Visittene retter oppmerksomhet på områder som forebygger 
sykehusinfeksjone.  
 

  Det samla forbruket av bredspektrede antibiotika 
ved norske sjukehus skal være redusert med 30 
prosent i 2020 sammenlignet med 2012. (Målt som 
disse fem breidpektrede midlene: Karbapenem, 2. 

Forbruket av bredspektrede antibiotika var i 2017 23,3% lavere enn i 
2012. Helse Stavanger HF sitt antibiotikastyringsprogram er iverksatt og 
inneholder en rekke tiltak basert på anbefalingene i nasjonal 
handlingsplan mot antibiotikaresistens. 

                                                 
2 Strukturert journalundersøking er ein framgangsmåte å identifisere og måle førekomst av pasientskade i helsetenesta. Global Trigger Tool (GTT) er ein standardisert prosedyre for å gjere 
dette på. 
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og 3. generasjons cefalosporin, penicillin med 
enzymhemmar og kinolon).  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

  Minst 20 prosent av pasientene med akutt 
hjerneinfarkt får intravenøs trombolysebehandling. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Helse Stavanger har oppnådd målkravet. (Kvalitetsindikatorer 
helsenorge.no) 

  Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, får denne behandlingen 
innen 40 minutt etter innlegging. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Helse Stavanger har oppnådd målkravet. ((Kvalitetsindikatorer 
helsenorge.no) 

  Ingen korridorpasienter. 
 
Kort beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Antall korridorpasientdøgn er vesentlig redusert fra begynnelsen av 2015 
til første tertial 2016.  Pr. 2. tertial 2016 har det imidlertid reduksjonen 
flatet ut også gjennom 2017 og moderat økt første tertial 2018.  En rekke 
tiltak har bidratt til at spesialisthelsetjenesten blir mer effektivt brukt, 
kliniske beslutningsprosesser i avdelingene bedre ivaretatt og ressurser 
effektivt omorganisert. Likevel er antallet korridorpasientdøgn fremdeles 
for høyt i foretaket.  Det gir vedvarende utfordringer for arbeidsmiljø, 
kvalitet og effektivitet.  Det er fremdeles nødvendig å ha et høyt fokus på 
effektiv gjennomføring av eksisterende tiltak og iverksette ytterligere 
tiltak.   
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Viktige årsaker til vedvarende høyt antall korridorpasienter er stigende 
antall pasienter med behov for spesialisthelsetjenester og høyt antall 
utskrivningsklare pasienter som burde vært håndtert tidligere i neste 
ledd i forløpet i kommunehelsetjenesten.  

Foreslåtte risikoreduserende tiltak – oppsummert: 

 Tiltak for å håndtere økt antall pasienter innlagt på sykehuset: 
1. Vedlikeholde og forbedre Døgn til Dag  
2. Implementere avklaringsmottak (pilot mai, drift juni) 
3. Ytterligere styrke beslutningskompetanse og klinisk ledelse i 

akuttmottaket 
a. Fortsatt styrke B-vakt tilstedeværelse Mottaksklinikken 
b. Innføring Mellomvakt Gastrokirurgisk avdeling 

4. Videreutvikle prosjekt «God kommunikasjon rundt ØH 
innleggelse» - konferering før innleggelse.  Utredningsfase. 

5. Følgje opp bruk av KAD senger (beleggsprosent, liggetid, 
samarbeid med SUS) 

6. Styrke dialog og avtaleverk med fastleger (pågående prosess) 
7. Betre vaksinasjonsraten blant ansatte i foretaket 
8. Dialog med Kommunehelsetjenesten om vaksinasjonskampanjer 

i befolkningen 
Evaluere effekt av VIP prosjektet med eventuell forbedring av 
metodikk og inklusjon 

 Tiltak for å sikre fullstendig planverk, tilstrekkelig flytledelse og 
helhetsperspektiv på ledernivå: 

1. Plan for høy aktivitet –  
a. Ferdigstille planverk for nytt Felles Kapasitetsmøte, 

inkludert beskrivelse av roller, ansvar og rekkefølge på 
tiltak (til LG 29.6.2018). 
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b. lære opp alle ansatte med behov for kunnskap, 
c. bredde ut bruk og integrering av data og 

tiltaksbeskrivelser i SmartCrowding til alle poster 
2. Tavlemøter - videreutvikle, revidere og bredde ut ytterligere  
3. Videreutvikle bruk av dagposter 
4. Videreutvikle og bredde ut Metodeboken 
5. Videreutvikle og bredde ut «Ut for 13» metodikk 
6. Styrke lederkraft på nivå 3 og 4 

a. Bredde ut Kurs i Klinisk Ledelse (Bredde ut 
Lederutviklingsprogrammet 

Videreutvikle nye tiltak og bredde ut tiltak som har effekt, i alle 
klinikker – med fokus på helhetseffekt i foretaket. 
Håndtere nedtrekket av senger som resultat av 
Kapasitetsprosjektet i 2017 – kan innebære ny dialog om 
dimensjonering av flytsoner 
Tiltak for å håndtere pasientflyt ut av sykehuset for 
utskrivningsklare pasienter: 
Utvikle Plan for Høy Aktivitet i samarbeid med kommunene  
 

 

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

Helse Stavanger har en prosentsats per nå på 14,6. (Kvalitetsindikatorer 
helsenorge.no) 
 
Det er fokus på problemstillingen med regelmessig gjennomgang av 
pasienter som nærmer seg endestadium nyresvikt med behov for 
erstatningsbehandling. Det har vært en utfordring å få en stabil 
sykepleierstab rundt virksomheten, men det har nå blitt noe bedre. I 
tillegg er arealsituasjonen blitt noe bedre etter intern omorganisering i 
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poliklinikken.  Per nå er det 12 pasienter i aktiv PD behandling og 6 
pasienter som har fått innlagt PD kateter men så langt ikke startet 
behandling. Antall pasienter som behandles med PD er derfor langsomt 
økende, og det forventes at det vil ta tid å bygge opp denne 
virksomheten.  
 
 

  Talet på kliniske behandlingsstudiar er auka 
samanlikna med 2017. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

For å underbygge og kunne øke antallet kliniske behandlingsstudier har 
Helse Stavanger i 2017 opprettet en forskningspost på sykehuset. 
Forskningsposten vil kunne bidra med støtte i kliniske 
forskningsprosjekter; lokale forskerinitierte studier, 
internasjonale(nordiske/EU) studier og oppdragsforskning 
(industrifinasierte). 
Det er registrert 58 behandlingsstudier initiert av legemiddelindustrien 
som inkluderer pasienter ved SUS. SUS deltar i 3 studier som en del av 
KLINBEFORSK (via NFR) programmet 

Andre 
oppgaver for 
helseforetaka 
i 2018 

 Implementere pakkeforløpene for hjerneslag. Dette 
forutsetter fortløpende og komplett registrering til 
Norsk hjerneslagregister. Vi viser til brev fra 
Helsedirektoratet datert 18.12.17, og brev fra Helse 
Vest RHF datert 07.02.2018. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

 
I Helse Stavanger er Ikke mer enn 20-30 pasienter til nå innlemmet i 
pakkeforløpet, men antallet forventes bratt stigende, det er eget 
personell som jobber med dette. 
 
Det er en utfordring at plotting av data fra papir til elektronisk 
registrering tar mye tid.  
 

 

  Utvikle rutiner for god overføring fra barne- til 
voksenorientert helsetjeneste ut fra best tilgjengelig 
kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i 
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sjukehuset og mellom sjukehuset og 
primærhelsetjenesten. Rutinene skal bli utarbeidet i 
samråd med ungdomsrådet i helseforetakene 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Barne- og ungdomsklinikken har tatt initiativ til å utarbeide rutiner for 
overgangen fra barn til voksen. Flere instanser er involvert i prosessen 
for å utarbeide gode rutiner – bla.: 

- Ungdomsrådet 
- Andre avdelinger/klinikker hvor pasienter henvises til 

(voksenavdeling) 
- LMS 
- Samhandlingsutvalget (repr. for kommunene).  

Forventer endelig rutine på plass tidlig høst 2018. 

  Sørge for ei planmessig omlegging av raskere 
tilbake-ordningen. Omleggingen innebærer at 
midlene er fordelt mellom helseforetakene etter 
inntektsmodellen (styresak 121/17), og inngår i 
beregningsgrunnlaget for ISF. Midlene skal benyttes 
til å vidareføre og opprette tiltak med god effekt og 
som bidrar til at behandling og arbeidsretta hjelp 
skjer samtidig, integrert i det ordinære 
pasienttilbudet. Midlene skal primært komme 
personer med muskel- og skjelettlidelser og 
psykiske lidelser til gode. Raskere tilbake-tiltak til 
disse pasientgruppene skal ikke legges ned i 
sammenheng med omleggingen.  
 
Effekten arbeid og utdanning har på helse og 
livskvalitet vil vere et viktig moment i 
rettigheitsvurdering av tilvisingar. Psykisk helsevern 

 
Raskere tilbake tilbudet er i hovedsak etablert i regi av poliklinikken på 
Sola DPS. Tilbudet videreføres med samme organisering og med 
tilsvarende ressurser som tidligere. 
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og somatikk (fysikalsk medisin og rehabilitering) skal 
styrke samarbeidet om samtidige tjenester til 
pasienter med sammensatte behov. Pasientar som 
får behandling gjennom behandlingstilboda som blir 
vidareført eller oppretta etter Raskare tilbake skal 
framleis registrerast i NPR med debitorkode 20. 
Helseføretaka skal innan 5. april 2018 sende Helse 
Vest RHF rapport om status og plan for omlegginga. 
Vi viser til brev datert 23.01.18.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

  Delta i planlegging og gjennomføring av 
forskingsbasert følgjeevaluering av omlegginga av 
Raskare tilbake. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Helse Stavanger avventer henvendelse i sakens anledning 

  Redusere uønska variasjon i tilbodet til pasientar 
med kols, jamfør SKDE3 sitt helseatlas.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

 

I helseatlas angis at opptaksområdene til Sykehuset Østfold og 
Helse Stavanger som har relativt få personer med poliklinisk 
kontakt for kols og relativt høy insidens av lungekreft.  
Gjennomsnittet for hele Norge var 68% mens Stavanger har 49,8% 
(per 10 000). 

                                                 
3 SKDE = Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (Helse Midt-Norge). 
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Over lang tid har det vært en stor utfordring med lange ventelister 
på lungepoliklinikk. Det er gjort følgende tiltak som har hatt positiv 
effekt på ventelistene  

 Det er startet med langtidsplanlegging via GAT/DIPS 
integrasjon  

 Fokus på optimal utnyttelse av areal på lungepol. 

 Fokus på optimal utnyttelse av legeressurser på 
poliklinikken 

 Det er satt i verk en rotasjonsordning til B grenkandidatene 
på lungepol som har bidratt til økt kapasitet og reduksjon 
av ventelisten.   

Det er en utfordring med at stor del av ressursene på poliklinikken 
settes til lungekreftpasienter, både til behandling og oppfølging og 
som prioriteres frem for de andre diagnoser. 
 
Angående lungerehabilitering var prosenten i Helse Stavanger av 
de som har deltatt på rehabilitering noe over landsgjennomsnittet 
med 76,6 % per 10 000 (130 personer i offentlig og 31 personer i 
privat) mens gjennomsnittet på landsbasis var 74,9 %. 
 
 
 

  Styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og 
oppfølging/veiledning av 
autismespekterforstyrringer (ASF), og vurdere å 
inngå forpliktende samarbeidsavtaler mellom 

 
Tidlig diagnostisering vil i stor grad gjelde barn under 18 år. 
Psykologene ved Habiliteringstjenesten for voksne har deltatt på 2 
dagers Introduksjonskurs i Autisme Diagnostisk Intervju – Revidert 
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helseforetak/sjukehus og kommuner. Regionalt 
fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom, og 
narkolepsi (RFM) skal bidra inn i arbeidet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

(ADI – R, arrangert av regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, 
Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest, og vil følge 
retningslinjene for diagnostisering / oppfølging når et klinisk 
vurdering indikerer autismespekterforstyrrelser .  

 
 

 

  Etablere ei ordning for overgang til faglig 
likeverdige, men rimelegere legemiddel basert på 
tilrådingane i rapporten «Overgang til faglig 
likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag». 
Rapporten blei sendt fra de regionale 
helseforetakene til HOD 1.november 2017. 
Helseføretaka må samarbeide med 
Sjukehusapoteka Vest HF i dette arbeidet. 
Helseforetakene skal gjøre greie for oppfølgingen til 
Helse Vest RHF innen 30. april 2018. Helse Vest RHF 
vil komme tilbake til dette i eget brev. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Avklart i brev sendt til Helse Vest 30. april 2018 

  Registrere i pasientadministrative system at 
pasientar har vært vurderte og eventuelt fått tildelt 
kontaktlege. Det skal bli gjort rede for status innen 
15. mai 2018. Helse Vest RHF vil komme tilbake til 
dette i eget brev.  

I dokumentstyringssystemet EQS foreligger: 

 Retningslinje for kontaktlege/-psykolog i 
spesialisthelsetjenesten (ID 34396) 

 Regional rutine, Registrere roller overfor pasient i DIPS (ID 
34453) 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet. 

Postansvarlig overlege/seksjonsoverlege ved den aktuelle 
posten/poliklinikken har ansvar for: 

 å peke ut kontaktlege  

 at dette dokumenteres i pasientens journal  

 kontaktlege blir registrert i F5 bildet i DIPS 
  

DIPS rapport S-2003820 viser at det er opprettet kontaktlege for 
936 pasienter i Helse Stavanger i 2018.   
 

Til Helse 
Bergen HF 

 Etablere en nasjonal ordning med ekspertpanel i 
spesialisthelsetjeneste der pasienter med alvorlig 
livsforkortende sykdom kan få ei ny vurdering av 
hva som er mulig behandling for enten etablert eller 
utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, jf. 
utgreiing gjennomført i 2017. Helse Bergen skal 
utarbeide forslag til hvordan etablering av ordninga 
skal skje innen 01.04.2018.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  
 

Kun Bergen svarer 

  Følge opp tilrådingene fra den 5-årige helhetlige 
gjennomgangen av godkjente flerregionale og 
nasjonale behandlingstjenester. Oppfølginga skal 
skje i samarbeid med Helse Vest og de andre 

Kun Bergen svarer 
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regionene. Det vil bli sendt eget brev til Helse 
Bergen om oppfølging og organisering av arbeidet 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  
 

  Understøtte utviklinga av eit nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister på rusfeltet.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet . 

Kun Bergen svarer 

Til Helse 
Stavanger HF 

 Bidra i Helse Bergen sitt oppdrag om å etablere ei 
nasjonal ordning med ekspertpanel i 
spesialisthelsetjenestene der pasienter med alvorlig 
livsforkortende sjukdom kan få ei ny vurdering av 
hva som er mulig behandling for enten etablert eller 
utprøvende behandling i Norge eller i utlandet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Helse Stavanger avventer invitasjon til ekspertpanelet. 

  Bidra til raskast mulig framdrift for utviklingen av eit 
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister på rusfeltet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet. 
 

Kvalitetsregisteret for rusbehandling er godkjent av ekspertpanelet 
som et nasjonalt tjenesteregister. Vi venter på at direktoratet skal 
sette en dato for oppstart nasjonalt.  
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  Innen 30. april 2018 gjøre greie for status for 
prosjektet Norwegian Pumps & Pipes, herunder 
regnskap for prosjektet, kva som er oppnådd så 
langt, plan for videre aktivitet og Helse Stavanger 
sin framtidige rolle i samarbeidet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet. 
 

Dette er rapportert til Helse Vest RHF i april i henhold til frist. 

Personell, 
utdanning og 
kompetanse 

 Planlegge for å sette i verk del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i 
ny ordning for spesialistutdanning i samsvar med ny 
forskrift4. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet  

 
Ny spesialiststruktur for Lis- 2+3 utdanning innføres fra 1.3.2019. 
Det er nedsatt en regional prosjektgruppe, hvor Helse Stavanger er 
representert, som arbeider tett med de kliniske avdelingene hvor 
ny spesialiststruktur skal implementeres. Læringsmål er 
forskriftsfestet og utarbeiding av læringsaktiviteter og 
vurderingsformer er nå i verk satt. Regional koordinering av 
læringsaktiviteter m.m ved hjelp av regionale utdanningsråd skal 
gjennomføres innen 30. september. Dette ansvaret er lagt til Helse 
Stavanger og Helse Bergen.  
 
 

Til Helse 
Bergen HF 

 Helse Vest RHF skal i samarbeid med RegUt og 
helseforetakene sikre at helseforetakene har 

Kun Bergen svarer 

                                                 
4 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) 
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utarbeidd planer og læringsaktiviteter for innføring 
av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet  

  Helse Vest RHF skal legge til rette for at 
eksisterende tilbud om kompetanseheving i samisk 
språk og kultur blir gjort kjent nasjonalt, slik at 
helsepersonell i heile landet har høve til å søke om 
deltaking. Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF 
skal legge til rette for at tilsette kan få 
kompetanseheving i samisk språk når 
helseforetaket treng slik kunnskap. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Kun Bergen svarer 

Forsking og 
innovasjon 

 Bidra til implementering av nasjonalt system for 
måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene 
under leiing av Helse Sør-Øst RHF (jf. rapport frå 
nasjonal arbeidsgruppe fra desember 2017), og 
gjennomføre en prøverapportering på 
aktivitetsindikatoren for 2017.   
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Siden 2016 har Helse Stavanger HF prøverapportert som 
pilotsykehus. Helse Stavanger vil i 2018, som tidligere, bistå 
prosjektledelsen i eventuelle ytterligere utvikling i 
indikatorarbeidet. 
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Til Helse 
Bergen HF 

 Bidra i de regionale helseforetaka sitt oppdrag med 
å gjennomføre ei prøverapportering på tallet på 
pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i 
helseforetaka, i tråd med anbefalinger i rapport fra 
arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for 
kliniske behandlingsstudier 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

  Sikre at NorPedMed, det kliniske 
forskingsnettverket med base i Nasjonalt 
kompetansenettverk for legemiddel til barn, er et 
kontaktpunkt for legemiddelrelatert klinisk forsking 
på barn i den nasjonale forskingsinfrastrukturen for 
kliniske studiar NorCRIN. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

  Bidra i de regionale helseføretaka sitt arbeid med å 
greie ut og pilotere en totalkostnadsmodell for 
eksternt finansierte forskingsprosjekt, i tråd med 
tilrådingar frå arbeidsgrupperapporten «Samordnet 
praksis for budsjettering og regnskapsføring av 
forskings- og utviklingsprosjekter innen helse» 
(2015) og tilrådinga frå Husebekk-utvalet 
(«Samordning mellom universiteter og 

Kun Bergen svarer 
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helseforetak» 2017). Arbeidet skal ledes av Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

  Bidra i dei regionale helseføretaka sitt samarbeid 
med universiteta om å utarbeide felles 
retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i 
eksternt finansierte prosjekt. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

4    Krav og rammer 2018 
4.1    Bemanning, ledelse og organisasjon 

4.1.1 Bemanning 
og 
kompetanse 

Utvikle strategiske kompetanseplaner og tiltak for å 
utdanne, rekruttere og videreutvikle tilstrekkelig 
antall medarbeidere for alle 
yrkesgrupper/fagområde. Helseforetakene bør 
utvikle kompetanseplaner i tråd med målene i 
Helse2035, enten det er på stillingsgruppe-nivå eller 
individuelt der det er formålstjenlig.  Dette er et 
tiltak som også skal forplikte medarbeidere til hvilke 
oppgaver de må kvalifisere seg for i framtiden 
 

Helse Stavanger har iverksatt arbeid med å utvikle strategiske 
kompetanseplaner. Foretaket har valgt å starte med 
spesialsykepleiergruppen, inklusiv jordmor, da det er i denne 
gruppen det totalt sett er størst rekrutteringsutfordring i foretaket. 
 
Tiltak som bidrar til tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, 
har høy prioritet. 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. Gjennom bruk av 
«Nasjonal bemanningsmodell» blir det også synlig at 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

rekrutteringsutfordringene må håndteres ulikt i forhold til fagene. 
Lokal utdanning er den sterkeste rekrutteringsmekanisme for de 
fag som bygger på sykepleie. Tiltak knyttet til studietilbud, omfang 
og gjennomføringsgrad vil derfor være viktige strategiske 
satsningsområder på kort og lang sikt. Foretaket samarbeider med 
UiS om bl.a. å etablere jordmor-utdanning i Stavanger.  

  I dialog med utdanningsinstitusjonene arbeide for å 
få de ulike utdanningene bedre i samsvar med 
tjenestene sine behov. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Det gis innspill til pågående høring – RETHOS, forslag til nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger, med frist 1.aug. 
For å styrke de aktuelle utdanningers innhold til å oppnå bedre 
samsvar med tjenestene sine behov (benevnt som styrket «output-
perspektiv»). 
Jevnlige samarbeidsmøter avholdes med utdanningsinstitusjoner.  
Det er også igangsatt arbeid for å etablere jordmorutdanning ved 
UiS for å sikre rekruttering av jordmødre tilpasset sykehusets 
behov. 
 

  Sørge for at alle helseforetakene har egne 
læreplasser innen helsefagarbeiderfaget, og avklare 
kor mange lærlinger foretaket bør ha. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
Helse Stavanger har til enhver tid ca. 52 lærlinger i 
helsefagarbeiderfaget. Det er ikke noen planer om å øke antallet 
da foretaket nå er oppe i et «riktig» antall i forhold til 
avdelingenes, og dermed sykehusets, kapasitet. 
 

4.1.2 Felles 
kartlegging 
av 
arbeidsmiljø 

Gjennomføre den felles kartlegginga av arbeidsmiljø 
og pasienttrygghetskultur (ForBedring) i 2018 med 
metodikk som gjør det mulig å sammenligne 
resultata mellom sjukehus og helseregioner. Det 

 
Helse Stavanger følger opp resultatene fra 
ForBedringsundersøkelsen på post, klinikk og foretaksnivå. På 
foretaksnivå er det gjennomført to work-shops med deltagere fra 



  

 

35 

 

Referanse 
til kap. i 
styrings-
dokument 

Sak Mål 2018 Rapportering 

og pasient-
trygghets-
kultur 

skal gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte 
forbedringsområde når undersøkinga er 
gjennomført. Videre skal resultat på nasjonale 
indikatorer for pasienttrygghetskultur rapporteres 
til Helsedirektoratet 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

alle klinikker for dialog og forslag til tiltak på utvalgte områder 
innen temaene engasjement, teamarbeidsklima og 
sikkerhetsklima. Innspillene vil bli sammenstilt og fremlagt for 
ledergruppen, FAMU og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. 
Det vil bli utarbeidet handlingsplaner på flere nivå, herunder 
foretaksnivå. 

4.1.3 Vaksinasjon 
av personell 

Leggje til rette for at alt personell kvart år får tilbod 
om sesonginfluensavaksine slik at WHO og EU sin 
målsetting om 75 prosent vaksinasjonsdekning for 
helsepersonell kan bli nådd. 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Det ble vaksinert totalt 2570 ansatte i 2017/2018. Dette utgjør 
32% av alle ansatte og 38,6 % av alle ansatte i somatisk 
virksomhet. Dette er 2,5 ganger flere enn foregående år. For 
sesongen 2018/2019 vil erfaringene fra sist sesong bli lagt til grunn 
for gjennomføring av vaksinering. Det er nedsatt en intern 
arbeidsgruppe som har til oppgave å utrede intern organisering av 
sesonginfluensavaksinering 2018/2019. Viktige element er 
organisering av vaksinering, ivaretakelse av beredskap, 
utarbeidelse av statistikk og motivasjonstiltak for å øke andelen 
som ønsker å vaksinere seg.  
 
Det er bestilt vaksine fra Folkehelseinstituttet.  
 

4.1.4 Tiltak 
innenfor 
bygg- og 
eiendoms-
området 

Benytte vedtatte rettledere og standarder 
utarbeidet for bygg- og eiendomsområdet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

 
Tidligfaseveilederen er fulgt i forbindelse med nytt sjukehus. 
Bygg- og Miljørapporten er styrebehandlet og vedtatt 
implementert i Helse Stavanger, både på nybygg og på 
ombygginger. 
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  Etter avtale bidra i arbeidet omkring utarbeiding av 
grunnlag for evaluering av utbyggingsprosjekt og i 
arbeidet med utredning av hvordan det bedre kan 
legges til rette for verdibevarende vedlikehold av 
sjukehusbygg 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kartleggingsverktøy Multi-Map benyttes for å kartlegge tilstand og 
vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen til Helse Stavanger.   
 
Kartleggingen med rapport gjennomføres hvert annet år og blir 
styrebehandlet.  Rapporten inngår som rapportering til Helse Vest. 
Deltar i Eiendomsutvalget i Helse Vest som bl.a. har deltaker i 
arbeidet med nasjonal veileder om gevinstrealisering.  I den 
veilederen vil det komme et nasjonalt grunnlag for evaluering av 
utbyggingsprosjekter. 
 
 

4.1.6 Bruk av 
spesial-
nummer 

Marknadsføringslova forbyr næringsdrivande å vise 
kundane sine til kostbare spesialnummer når dei 
skal kontakte kundeservice. Dette har blitt stadfesta 
i ei avgjerd i EU-domstolen. Helse Vest er kjent med 
at slike spesialnummer er avskaffa i Helse Vest, men 
understrekar at helseføretaka ikkje skal opprette 
nye femsifra spesialnummer. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

Spesialnummer ble avviklet i 2017 og vil ikke bli opprettet igjen 

4.1.7 E-helse Leggje anbefalingane i rapporten frå Direktoratet 
for e-helse om Informasjonssikkerhet ved bruk av 
private leverandører i helse- og omsorgstjenesten til 
grunn i det vidare arbeidet med 
informasjonstryggleik. 

Helse Stavanger legge anbefalingene til grunn i samarbeid med 
Helse Vest. 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

  Sikre at etablerte innbyggertjenester blir benyttet. 
(innbyggertenester på helsenorge.no) 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

Felles informasjon kjøres av Helse Vest. 

  Bidra i Direktoratet for e-helse sitt arbeid med å 
ferdigstille og ta i bruk nødvendige standardar for 
elektronisk samhandling, jf. forskrift om IKT-
standarder i helse- og omsorgssektoren. Dette 
arbeidet skal skje i tett samarbeid med Alle møter-
programmet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Helse Stavanger følger prosessene i Helse Vest. 

4.1.8 
 
Til Helse 
Bergen HF 

Helsedata-
programmet 

Bidra inn i arbeidet med å utarbeide en plan for 
kortleiks die medisinske kvalitetsregister (inkludert 
kvalitetsregister til Kreftregisteret) skal ta i bruk 
nasjonale fellestjenester. Planen skal utarbeides i 
samarbeid med Direktoratet for e-helse. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

4.2    Øvrige krav 
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4.2.1 Beredskap, 
sikkerhet og 
sivil-militært 
samarbeid 

Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne 
beredskapsplaner og rutiner i tråd med både 
revidert Nasjonal helseberedskapsplan og Regional 
helseberedskapsplan for Helse Vest.  
 

Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

 
Revisjon av planverk er under utarbeidelse 

  Vurdere behov for nye tiltak for å møte langvarig 
bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, vann, IKT 
og legemidler. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Planer for strøm og vann er revidert. Ikt her venter en på regional 
ROS-analyse før planer skal revideres.  
I første omgang deltar vi i det regionale arbeidet med ROS analyser 
og beredskapsplaner for legemiddel 

  Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaka er 
klare for å implementere ny sikkerhetslov når lova 
trer i kraft.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

Implementering av sikkerhetsloven er under forberedelse. En 
avventer forskriftene som kommer i juni for videre arbeide. 
 

Til Helse 
Bergen HF 

 Sørge for medikament, utstyr og opplært og trena 
personell til Emergency Medical Team (EMT).  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

  Medverke til å utarbeide rutinar og prosedyrar som 
kan bli nytta av Emergency Medical Team, inkludert 

Kun Bergen svarer 
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deltaking i arbeidet med å utarbeide ein mekanisme 
(system) som kan bli nytta ved hendingar med 
mange brannskadde.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

4.2.3 
 
Til Helse 
Stavanger HF 
og Helse 
Førde HF 

Driftsavtale 
for de nye 
rednings-
helikoptrene 

inngå avtale med Forsvaret som sikrer 
legebemanning i redningshelikoptertjeneste, samt 
avtaler om leveranse og etterfylling av medisinsk 
forbruksmateriell. 
 

Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Det foreligger en driftsavtale fra 2007 som regulerer lege 
bemanning og ansvar for leveranse og etterfylling av medisinsk 
forbruksmateriell. I direkte kommunikasjon med medisinsk leder 
for 330 skvadronen er det fra Forsvaret gitt tilbakemelding om at 
det jobbes med utkast til ny avtale som vil bli forelagt 
helseforetakene i løpet av 2018. Nye redningshelikopter forventes 
ikke å bli satt i drift før tidligst høsten 2019 og da er det Stavanger 
som er først ut. Det legges til grunn at ny avtale vil være 
ferdigforhandlet og signert til den tid.  

4.2.4 Avtale-
spesialister 

Delta i planleggingen og iverksettingen av konkrete 
pilotprosjekt der avtalespesialistene vurderer og 
tildeler pasientretter. Det skal gjennomføres piloter 
basert på alle de tre skisserte modellene i leveranse 
fra de regionale helseforetaka til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 15. november 2017. 
Disse modellene representerer ulike 
løsningsmetoder som kan supplere hverandre i en 
fast ordning. Arbeidet må følge en tidsplan som 
overholder målet om at avtalespesialistene har 
både rett og plikt til å tildele pasientretter innen 

 
Det har vært en dialog mellom Helse Vest og Klinikk psykisk 
helsevern voksne over nærmere ett halvt år vedrørende denne 
saken. Helse Stavanger er innstilt på å pilotere den ene av disse tre 
pilotene, men har foreløpig ikke mottatt noen konkret bestilling på 
oppdraget.   
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utgangen av stortingsperioden. Helse Vest vil i eige 
brev til aktuelle helseforetak gi nærere rammer for 
dette arbeidet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksette for å 
oppfylle styringskravet 

  Ha inngått samarbeidsavtale med alle 
avtalespesialister, og skal i løpet av 2018 også inngå 
samarbeidsavtale med alle nye spesialister som har 
fått avtalehjemmel lokalisert til 
helseforetaksområdet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

I brev datert 17.10.17 heter det: Vi har inngått avtaler med 65 av 
de 68 avtalespesialistene som ble invitert til avtale. 2 
avtalespesialister innen psykiatri ønsket avtale med Jæren DPS og 
har derfor ikke avtale med Helse Stavanger HF og en 
avtalespesialist innen psykiatri har pensjonert seg. Etter dette er 
det avtaler med samtlige avtalespesialister vi skal inngå avtale 
med. 
 

  Delta i utviklingsarbeidet knytt til å utvide ISF-
ordninga for avtalespesialistar (legar). Dei regionale 
helseføretaka, ved Helse Vest RHF, skal innan 
utgangen av mars 2018 levere eit forslag til løysing 
som kan setjast i verk frå 2019.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Helse Stavanger bidrar inn ved behov til Helse Vest. 

4.2.5 Oppfølging 
av Riks-
revisjonen 
sin 

Sørge for at alle medarbeidere og ledere registrerer 
bierverva sine i biervervsmodulen, og at alle 
bierverv som blir registrerte, blir fortløpende 
behandla av nærmeste leder. Det er en forutsetning 

 
Informasjon på Pulsen fast hver 3. mnd. med eget 
Biervervsbanner.  
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undersøkels
e 

at bierverv skal avgrensas mest mulig.  Det kan 
være aktuelt å revidere felles regionale 
retningslinjer og rettledere for bierverv.  
Helseforetaka blir bedt om å delta i dette arbeidet. 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Tett oppfølging av ledere som ønsker råd i forbindelse med 
vurderingen enten direkte med jur. rådgiver eller via 
personalkonsulent 

4.2.8 
 
Til Helse 
Bergen HF 

Proton- 
senter 

Melde tilbake innen 1. mars 2018 om foretaket 
ønsker å forskottere prosjektet, og ev. hva for 
tidsplan det da blir lagt opp til. Forslag om å 
forskottere forutsetter at låneramme og konsept er 
styrebehandlet.  
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

Kun Bergen svarer 

  Videreføre planlegging av protonsenter i Helse 
Bergen og bidra til at dette blir samordna med 
tilsvarande prosjekt i Oslo 
 
Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet 

Kun Bergen svarer 

  Delta i vidareføringa av samarbeidsprosjektet 
mellom de regionale helseforetaka basert på de nye 
avklaringene 
 

Kun Bergen svarer 
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Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
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6    Økonomiske krav og rammer 
6.1 Kostnader 

på 
pasientnivå 

Bidra i arbeidet med å utarbeide en framdriftsplan 
for Helse- og omsorgsdepartementet for hvordan 
KPP skal nyttas for å understøtte forbedrings- og 
planarbeid, både på regionalt nivå og i kvart enkelt 
helseforetak. Framdriftsplanen skal ha et 
tidsperspektiv fram til og med 2021, og skal legges 
fram for Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. 
november 2018. 
 

Kort beskriving av tiltak som er iverksatt for å 
oppfylle styringskravet  

I Helse Stavanger har vi en lokal arbeidsgruppe som jobber med 
forbedring av både KPP-modellen og datakvaliteten. For å oppnå 
styringskravet, så er det to tiltak som er sentrale. Det første er 
kontinuerlig arbeid for å forbedre datakvaliteten i 
pasientsystemene og input til KPP-modellen, for å få et mest mulig 
korrekt beslutningsgrunnlag. For det andre, så må det 
kommuniseres med ledere og andre i drift, som dette 
datagrunnlaget er aktuelt for. Vi må ha innspill fra de som jobber i 
klinisk drift på hva som skal inn i modellen, i tillegg til hva de 
ønsker å få tall og analyser på.  
 
Begge disse to tiltakene må foregå parallelt, for å få en stadig 
forbedring av kvaliteten. Det er først når modellen er godt kjent i 
virksomheten, at den kan brukes for å understøtte forbedring og 
planarbeid. Dette arbeides det løpende og konstruktivt med.  
 

  Legge til rette for og implementere KPP-modeller 
for den polikliniske aktiviteten innenfor psykisk 
helsevern og TSB i alle helseforetaka med sikte på 
rapportering av slike data fra 2019. 
 

Vi har vi en arbeidsgruppe både lokalt i Helse Stavanger og 
regionalt i Helse Vest, som vil jobbe med å levere KPP-data på 
psykisk helsevern og TSB. Vi har ikke fått en endelig avklaring på 
første leveranse på denne typen data, da vi ennå ikke har fått en 
formell bestilling på leveranse av 2017-data fra Helsedirektoratet. 
Derfor har vi heller ikke laget en framdriftsplan for implementering 
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av modellen og leveranser. Foreløpig er tanken at vi bruker samme 
KPP-modell som vi har for somatikken, men at vi tilpasser denne til 
psykisk helsevern og TSB sine tjenester.  
 

 


