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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Administrerende direktør mener det var nødvendig å heve beredskapsnivået fra grønt til gult 25.
november. Bakgrunnen var en høy tilstrømming av barn med RS virus, stor pasienttilstrømning i
akuttmottaket, mange innlagte pasienter med luftveissmitte, kombinert med et uvanlig høyt
sykefravær blant medarbeidere. Fortsatt økende covid-19 smitte i regionen gir grunn til bekymring. I
desember har antallet innlagte korona-pasienter økt ytterligere. Elektiv aktivitet er redusert slik at
sykehuset har kapasitet til å håndtere mottak av nye og inneliggende pasienter.
Totalbelastningen utfordrer foretaket, og det er begrenset reservekapasitet til å takle den pågående
luftveissykdomssesongen. For å ha kapasitet til å ta i mot akutt syke forventer administrerende
direktør at det blir perioder med redusert elektiv aktivitet i ukene fremover.
Ventetid for pasienter og antall fristbrudd viser en svak nedgang også i november, men er fremdeles
over de regionale målene. Dette er en uønsket situasjon for både pasienter, medarbeidere og
foretaket. Den siste måneden har den økte tilstrømmingen av RS syke barn ført til at barne og
ungdomsavdelingen har måttet nedprioritere elektiv aktivitet med den følge at ventetider og
fristbrudd er økende innenfor denne avdeling. Administrerende direktør mener medarbeiderne ved
sykehuset arbeider godt for å få kontroll med situasjonen, og vurderer at tiltakene som er iverksatt
vil ha effekt over tid. Det er sannsynligvis behov for ytterligere tiltak, men dette må vurderes i
sammenheng med utviklingen i pandemien og influensasesongen. Medarbeidere har gjennom
pandemien arbeidet mye og bidratt til at foretaket hele tiden har kunnet gi et nødvendig og godt
helsetilbud. Det vil fremover være viktig å vurdere belastningen på medarbeidere og iverksette tiltak
som kan balansere og redusere denne hvis smittesituasjonen forverres og antallet innleggelser øker
betydelig.
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Andel epikriser sendt ut innen henholdsvis en dag og en uke brukes som indikator på kvalitet av
samhandlingen med primærhelsetjenesten. Foretaket har i 2021 ikke klart å oppnå måltallet hverken
for en dag eller innen en uke. I tillegg har foretaket mottatt klage på at samarbeidende instanser som
legevakts- og sykehjemslege ikke mottar epikrise på pasienter de legger inn. Dette er et samlet sett
et viktig forbedringsområde som foretaket vil fokusere på i 2022.

2. Beredskap og smittevern per september
Covid-19 og andre luftveissykdommer
Helse Stavanger gikk fra grønt til gult beredskapsnivå 25. november. Bakgrunnen var stor
pasienttilstrømning i akuttmottaket og høyt antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjon/smitte,
kombinert med et uvanlig høyt sykefravær blant medarbeidere. Antall innlagte covid-19 pasienter er
fremdeles moderat høyt og håndterbart innenfor de eksisterende pandemistrukturene.
Den pågående RS-virus sesongen, som i år startet uvanlig tidlig, har medført over dobbelt så mange
innleggelser i barne- og ungdomklinikken som tidligere år. Pasientbelegget har ligget på 150-200 % av
det normale. Dette har gitt store driftsutfordringer i barne- og ungdomsklinikken, men også for
sykehuset generelt. Det ble derfor innført delvis lavaktivitet for den operative, planlagte delen av
driften. Dette har frigjort personell fra anestesi- og operasjonsavdelingen som nå bidrar til å sikre
forsvarlig drift i barne- og ungdomsklinikken. Samtidig har medisinsk avdeling tatt over behandlingen
av barn i aldersgruppen 16-18 år. Videre har barn blitt behandlet på alternative lokalisasjoner som
kirurgiske sengeposter. Intensivavdelingen har også merket økt tilstrømming av små barn med behov
for luftveisstøtte, og har de siste ukene hatt 2 -3 innlagt barn til enhver tid. Det synes som toppen av
RS-virus sesongen nå er nådd.
Smittetrykket i samfunnet er fortsatt økende med tanke på covid-19. Antall tester til analyse har
nesten blitt doblet i november. Andelen positive prøver (smitteraten) har steget, og vært opp mot
14 %. Tross dette har antall innlagte covid-19 pasienter vært på et håndterbart nivå med inntil 14 nye
pasienter i uka. Samtidig har flere covid-19 pasienter blitt vurdert og ferdigbehandlet i akuttmottak.
Det har vært mellom 4 og 7 covid-19 positive pasienter innlagt samtidig. Ingen av disse har hatt
behov for intensivbehandling. Foretaket har foreløpig ikke hatt noen covid-19 pasienter med det nye
mutantviruset Omikron, men har startet spesifikk testing for å overvåke situasjonen.
Det totale antall pasienter som innlegges med luftveissymptomer er fortsatt svært høyt. Dette
medfører et kontinuerlig behov for selektering og hurtigtesting i akuttmottak. Det er forventet en
fortsatt økende tilstrømning av covid-19 positive pasienter i løpet av de neste ukene. Planverk for å
kunne ivareta opp mot 35 samtidig innlagte covid-19 positive pasienter er revidert og ferdigstilt.
Det er registrert svært få positive influensatester i Helse Stavanger sitt opptaksområde.
Influensasesongen er altså ikke i gang, men foretaket må planlegge for økt luftveissykdom generelt,
og covid-19 pasienter spesielt, samtidig med et økt sykefravær hos ansatte grunnet strengere
smittevernregler i samfunnet. Samlet sett gir dette betydelige driftsutfordringer.
Forsyningssvikt
Forsyningssvikt av medisinsk utstyr er et økende problem internasjonalt og nasjonalt og forventes å
vedvare i lang tid framover. Stort sett håndteres dette med erstatningsprodukter. Mangelsituasjonen
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er bekymringsfull, og forsyningsavdelingen følger dette tett opp sammen med både Sykehusinnkjøp,
Helse Vest RHF og alternative leverandører.
Vaksinering
Covid-19 vaksinasjon med tredje dose til helsepersonell har i gang. Det planlegges for å gjennomføre
vaksinering av alle medarbeidere som vil ha en tredje dose i ukene før jul. Det er gjennomført en
vaksinasjon mot sesonginfluensa.

3. Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Første hovedmål i styringsdokumentet fra Helse Vest er å unngå unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen.
Per november er ventetidene i somatiske avdelinger både for ventende og avvikla svakt fallende,
men fremdeles godt over det regionale måltallet. Det er fremdeles Klinikk A som utpeker seg med
lange ventetider og høyt antall ventende. Dette skyldes primært osteoporose-poliklinikken,
protesekirurgi og smertepoliklinikken. Det er igangsatt flere tiltak som er redegjort for tidligere.
Forsinket utstyrsleveranse for bentetthetsmåling til osteoporose-pasientene fører forsinkelser i
forbedringsarbeidet. Det forventes allikevel en gradvis forbedring og etter hvert en oppnåelse av
ventetider innenfor det regionale målet.
Innenfor ortopedisk protesekirurgi er det inngått en avtale med Haraldsplass Diakonale Sykehus i
Bergen. Dette som ledd i bruk av tilførte koronamidler for å redusere fristbrudd. Grunnlaget for
avtalen var behandling av ellers friske hofteatrose pasienter (ASA 1-2). Ettersom foretaket har
overveiende atrosepasienter med andre tilleggslidelser på venteliste, er det en pågående dialog om
overføring av også denne pasientgruppen til andre behandlingssteder. Erfaringene tilsier også at de
fleste pasienter heller ønsker å vente på et lokalt tilbud fremfor å reise til andre deler av landet for å
bli operert.
Kvinne- og barneklinikken har også en rekke fristbrudd. Flere tiltak har gjort utover høsten, blant
annet ekstra operasjonsdager og overføring av pasienter til dagbehandling i kvinneklinikken. I
barneklinikken har man prioritert å få ned ventetiden, blant annet ved å legge en langtidsplan for
legene. Arbeidsplan for legene er iverksatt fram til sommeren 2022. Barneklinikken har iverksatt
kveldspoliklinikk enkelte dager for å redusere fristbrudd (etterslep) innenfor spesialiserte områder
som nevrologiske tilstander og lungesykdom. Den pågående RS-virus situasjonen har gjort det
vanskelig å prioritere den polikliniske driften i november.
Innen psykisk helsevern følger også utviklingen av ventetider det samme mønster som i de andre
helseforetakene i regionen. Hos voksne ligger ventetidene for ventende og for behandla innenfor det
regionale måltallet. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ligger ventetidene fremdeles godt
under det regionale måltallet. Den spesielle situasjonen i psykisk helsevern barn og ungdom følges
fra måned til måned. På tross av flere tiltak (økt bemanning og kapasitet) har både totalt antall
ventende og ventetidene steget i november måned.

side 4

4. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Andre hovedmål fra foretaksprotokollen er å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB).
Styret får en oppdatert status for psykisk helsevern voksne i styremøtet.
Psykisk helsevern barn og unge:
I november har antall henvisninger økt noe igjen inn til PBU pol, og ventetiden har steget til 53 dager
i gjennomsnitt for saker som er startet opp i perioden. Pasienter som er vurdert til ikke å ha behov
for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er 15 %. Det er fortsatt ikke fristbrudd.
Belegget på ungdomspostene har normalisert seg. I oktober og november var det 18 og 21
innleggelser totalt på ungdomspostene. Av de 21 pasientene som ble innlagt i november var åtte nye
pasienter. Barneposten har planlagt fire pasienter med familie, noe som utgjør full post. PBU døgn
har hatt to helger med få pasienter innlagt på ungdomspostene i oktober/november. Det fører til at
avdelingen kan bruke avtalen om sammenslåing av postene og bedre bruk av personell-ressurser
som er laget i samarbeid med tillitsvalgte.
Økt arbeidspress og færre spesialister påvirker kvaliteten i tilbudet: BUP-ene rapporterer om et
vedvarende høyt arbeidspress og høy belastning. Dette kommer til uttrykk på flere måter ved blant
annet at pasientenes symptomer oppleves å være mer alvorlige. Det er flere pasienter med alvorlige
spiseforstyrrelser som krever mye ressurser i poliklinikken, og unge med alvorlige symptomer som
psykose. Det er også registrert flere i ung alder med rusatferd. Det rapporteres om utfordringer
med å lage gode pasientforløp. Behandlere bruker gjerne lengre tid på noen forløp, fordi man har
liten mulighet til så hyppig kontakt som ønskelig. Det rapporteres om at man gjerne avslutter
tidligere enn ønskelig for å gi plass til nye pasienter.
Utfordringer med å beholde spesialister / rekruttering av nye: Alle enhetene rapporterer om lavere
spesialistdekning. Dette skyldes at flere har valgt å slutte / søke permisjon, og det er vanskelig å
rekruttere inn nye spesialister. Det er ofte nyutdannede som kommer inn, eller lege/psykolog uten
erfaring fra psykisk helse med barn og unge. Dette skaper økt belastning på de som er igjen.
Oppgaver må overtas, i tillegg skal nye medarbeidere læres opp. Det er gjennom pakkeforløpet lagt
opp til at spesialister skal være involvert i alle pasientforløp. Dette går ut over tid til oppfølging av
egne oppgaver og drøfting av egne pasienter.
Det kan se ut som en samlet vurdering fra ledere i BUP er at det oppleves mer attraktivt å søke seg
fra enn til spesialisthelsetjenesten. Det kan se ut som et unntak er i de spesialiserte enhetene, der
arbeidspresset oppleves som mer overkommelig. De fleste i disse teamene er rekruttert fra
poliklinikk.
Bekymringen er at behandlere i BUP i større og større grad administrerer pasienter i stedefor å
behandle pasientene. Klinikken har igangsatt et eget planarbeid for å ta tak i disse utfordringene.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
Antall henvisninger til tverrfaglig spesialister rusbehandling (TSB) er relativt stabilt, og
gjennomsnittlig ventetider for pasienter som starter sin behandling er på 20 dager. Det er under 4 %
som er vurdert til ikke å ha rett på nødvendig helsehjelp. Det er ingen fristbrudd.
I avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er det fem vakante overlegestillinger av totalt 11.
For andre faggrupper kan det se ut som rekrutteringen går bedre.
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Avdelingen arbeider systematisk med fagutvikling. Dette vises med flere publikasjoner fra
forskergruppen som er tilknyttet KORFOR. KORFOR har også fått ny faglig leder ved Alexander Erga.
Pasienter i LAR får nå tilbud om mentaliseringsbasert gruppeterapi, som skal gi denne
pasientgruppen flere mestringsverktøy. Det arbeides også med et digitalt verktøy for pårørende til
rusmisbrukere, basert på «react now» metoden. Fagrådet i ARA har i tillegg et prosjekt for å se på
hvordan ARA kan tilby riktig behandling til TSB pasienter som utøver vold. 16. desember starter ARA
opp poliklinisk behandling i Åna fengsel.

5. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Tredje og siste hovedmål i styringsdokumentet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Uønskede hendelser
Det var ingen vesentlige endringer i antall registrerte pasienthendelser i Synergi siste måned. Hittil i
år er det meldt 29 saker til Statens helsetilsyn (3.3a melding). Ni av disse hendelsene omhandlet
psykisk helsevern, mens ti av pasienthendelsene var innen somatiske fag. Til sammenligning ble det
oversendt totalt 27 saker til Statanes Helsetilsyn i hele 2020.
Pakkeforløp kreft og kreftbehandling
Innenfor de 26 organspesifikke kreftformene er målet at minst 70 % av pasientene blir inkludert i
kreftpakkeforløp, og at minst 70 % gjennomfører pakkeforløpet innen standard forløpstid.
Måloppnåelse har vært veldig god i Helse Stavanger i 2021 og rapporteres kvartalvis. Med tanke på
hvordan den pågående beredskapssituasjonen påvirker den planlagte operative og polikliniske
driften, er det viktig å følge med på mulige negative effekter på pakkeforeløpene og annen tidskritisk
behandling.
Epikrisetider
Andel epikriser sendt ut innen henholdsvis en dag og en uke brukes som indikator på kvalitet av
samhandlingen med primærhelsetjenesten. Foretaket har i 2021 ikke klart å oppnå måltallet hverken
for en dag eller innen en uke. I tillegg har foretaket mottatt klage på at samarbeidende instanser som
legevakts- og sykehjemslege ikke mottar epikrise på pasienter de legger inn. Dette er et samlet sett
et viktig forbedringsområde som foretaket vil fokusere på i 2022.
Beleggsprosent , korridor- og utskrivningsklare pasienter
Beleggsprosent og antall korridorpasienter er et uttrykk for kapasiteten til foretaket. De store
somatiske avdelingene har i 2021 ligget med en beleggprosent godt over 90 %. I høst har andel
korridorpasienter igjen økt, noe som blant annet skyldes et økt behov for enerom grunnet smitte.
Antall døgn som kommunene har betalt for utskrivningsklare pasienter har også økt. Foretaket har
liten reservekapasitet til å takle den pågående luftveissykdomssesongen.

6. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling
Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt




Ingen fraværskader i perioden.
Tre tilfeller av smitte på byggeplass, tiltak iverksatt.
Byggeprosjektet følger planen, økende aktivitet på byggeplass
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Kranselag den 17. november, markerte at alle bygg (så nær som utvidelsen av bygg B) er
under tak
Bygg D: Montering av teknisk etasje straks ferdig, startet på ytterfasader
Bygg C: siste etasje med dekker ferdig, kun teknisk etasje gjenstår, noe fasadekledning
montert
Bygg B: parocfasader del 1 pågår, samt fasader i atrium
Utvidelsen av B-bygget: pågår arbeid med sandwichvegger på ytterfasader og dekke og
søyler over 1 etasje
Mellom 400-500 personer i snitt på byggeplass daglig i november.Aktiviteten er i ferd med å
ta seg ytterligere opp ettersom flere entreprenører skal i gang på byggeplass fremover.
Arbeidet med forprosjektrapport for den såkalte mellomfasen, dvs funksjoner som ikke blir
med i BT1, har gjennomført første runde med brukergrupper. Tilbakemeldingen fra brukere
er at det er foreløpig planlagt med for lite areal.

Organisasjonsutvikling – OU
Prosjektet poliklinikk prosjektteamet jobber videre med poliklinikk, og vil kjøre parallelle workshops
i slutten av januar med lunge og barne- og ungdomsklinikken. Lunge er interessant på grunn av delt
drift og utstyrstunge poliklinikker. Målet er ferdigstillelse til sommeren for fase 2 av prosjektet.
Fagene melder tilbake bekymringer knyttet til bemanning og driftsmodeller.
Sengeprosjektet fortsetter implementering av nye arbeidsprosesser på sengepostene. Det er koblet
på servicefunksjoner som renhold, portør og forsyning i case gjennomganger denne perioden. Det
arbeides tett med IKT og grensesnitt.
Akuttflytprosjektet har en noe forsinket oppstartsdato på grunn av RS og pandemissituasjonen på
sykehuset. Prosjektet er nå planlagt til oppstart etter vinterferien i mars. Intermediær prosjektet har
fått godkjent mandat i prosjektstyret. Dette er et viktig delprosjekt av bedre bruk av sykehusets
samlede ekspertkompetanse inn i tverrfaglige enheter.
Operasjonsprosjektet har fått godkjent videre tidsplan av prosjektstyret. Her arbeider kjernegruppen
av klinikere sammen med OU. Pilotstue prosjektet jobber for pilotering etter jul. Det blir viktig å
pilotere forsyningsdelen av nye arbeidsprosesser.
Prosjektet aktivitetsbaserte arbeidsplasser har hatt samarbeidsmøter med tillitsvalgte. Videre
detaljering av prosjektet vil gå inn i akuttflyt- og poliklinikkprosjektet til å begynne med..
Det har vært erfaringsoverføring fra Helse Fonna etter deres oppstart av nytt sykehusbygg. Dette har
gitt verdifull læring i forhold til IKT grensesnitt. Helse Fonna deler sin metodikk, mens Helse
Stavanger deler OU-metodikk for nye arbeidsprosesser.

7. Økonomi
Helse Stavanger hadde et resultat på 13,1 millioner kroner i november. Det gir et positivt
resultatavvik på 1 million kroner. Resultatet hittil i år er 71,9 millioner kroner og med et negativt
budsjettavviket på 61 millioner kroner.
Driftsinntektene er 13,5 millioner bak budsjett i perioden. Antall ISF-berettigede døgnopphold og
polikliniske konsultasjoner var under budsjett, mens antall dagopphold var 3,6 % over budsjett. Deler
av det negative avviket (6,1 millioner) er relatert til egenandeler og takster fra Helfo.
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Regnskapet viser et positivt avvik på tilskudd fra offentlige institusjoner relatert til gratisvarer
pandemi. Samme beløp er ført som varekostnad og forklarer 5,1 millioner av det negative avviket på
varekostnader og helsetjenester.
Varekostnader og helsetjenester viser et negativt avvik på 16,6 millioner kroner, hvor 5,1 millioner er
forklart ovenfor. Omtrent 3 millioner av avviket gjelder H-resept og 2,2 millioner er knyttet til
merkostnader på grunn av covid 19 pandemien.
Lønn- og personalkostnader er 34 millioner under budsjett. I november måned er oktober og
november er budsjett for covid-19 merkostnader lagt inn. Foretaket har et positivt avvik på 8,5
millioner kroner hittil i år på lønn- og personalkostnader.
Avvik på øvrige kostnader kommer fra høye energi-kostnader og vedlikehold på bygg.
Covid-19: Totalt er det merket 5,1 millioner kroner i merkostnader knyttet til covid-19 i november, og
8,7 millioner kroner i merinntekter. I november det dermed netto merinntekt 3,6 millioner kroner.
Investeringer
Foretaket har investert for 214,3 millioner kroner i november. Mesteparten av investeringene kan
henføres NyeSUS.
Likviditet
Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 1 280,6 millioner
kroner ved utgangen av november 2021, hvorav 118 millioner kroner er skattetrekksmidler.
Likviditetsbeholdningen er økt med ca.10 millioner kroner i løpet av november 2021. Endringene
skyldes hovedsakelig innbetaling av langsiktig gjeld og investeringer.

Vedlegg: tabeller og figurer
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