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Budsjettskriv 2022
Klinikk for medisinsk service og ABK
(1633S) Klinikk for Medisinsk service og ABK
Budsjett 2021

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt

427 649

430 513

406 259

-5 %

-6 %

(1.2) Basistilskudd

476 590

476 590

481 712

1%

1%

5 121

12 008

8 800

8 811

-27 %

0%

-3 197

(1) Sum Driftsinntekter

915 335

915 904

896 782

-2 %

-2 %

-18 553

(2.1) Varekostnader og Helsetjenester

300 590

343 285

286 249

-5 %

-17 %

-14 341

(2.2) Lønn- og personalkostnader

585 083

591 142

579 882

-1 %

-2 %

-5 202

30 152

26 647

30 228

0%

13 %

77

423

423

423

0%

0%

0

915 335

961 497

896 782

-2 %

-7 %

-18 553

(3) Driftsresultat

0

-45 594

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

-45 594

0

(1.3) Andre inntekter

(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

-21 391

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
Oppholdstype
Dagopphold
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2021
46
2 150
38 630

Prognose 2021
56
2 155
38 714

Budsjett 2022
46
2 188
42 179

Endring B21/B22
0,0 %
1,7 %
9,2 %

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Prognose 2021 for Avdeling for blod og kreft (ABK) er preget av covid 19. Aktivitetsøkning for
2022 er lagt på døgnopphold (1,7%) og på polikliniske konsultasjoner (1,6%). Stråleterapien
forventer ingen økning, og holdes derfor likt budsjett 2021. Samlet DRG-vekst for ABK er 1,0%.
Brystdiagnostisk senter endrer finansiering fra HELFO-takster til ISF-refusjon. Omtrent 50% av
dagens konsultasjoner kan regnes kliniske, og dette utgjør omtrent 3100 konsultasjoner.
Oppstart er planlagt i februar, og 11 måneders effekt utgjør omtrent 78 DRG poeng.
Endringer i inntekts- og kostnadsbildet
Aktivitetsendringer i laboratorie- og radiologiinntekter fra HELFO:
Avdeling

Budsjett 2021

Prognose Aktivitetsvekst

ImmTx
Med. bio.
Med. mikro.

7 410
55 701
39 454

7 200 59 300
28 000

100
2 000

Patologi

15 521

18 300

1 750

Radiologi
(tall i hele tusen)

29 473

29 800 -





296

Budsjett 2022,
Kommentar
inkl. prisvekst
7 400 Pba. prognose holdes budsjett likt 2021
58 369 Hittil +5,8% PHT analyser ift. 2019
39 927 Covid 19 inntekter holdes utenfor
Hittil +24% cytologiske prøver ift. 2019
17 457 Hittil +6,1% histologiske prøver ift. 2019
Overgang til ISF-finansiering.
29 531 Økning PET og nukleærmedisin.

Klinikken prioriterer 2 nye årsverk sykepleiere hos ABK. Disse årsverkene må prioriteres til
utdanning av spesialsykepleiere for å håndtere hematologisk drift på Ullandhaug. ABK har i
dag bemanningsbehov for å ivareta pasientbehandling i helger, og dette vil utgjøre stor
risiko for lønnsmerforbruk i 2022.
ABK ble tildelt 2 LIS årsverk i budsjett, for å håndtere hematologisk drift på Ullandhaug.
Dette var klinikkens budsjettinnspill med første prioritet.
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Klinikkens strategi for budsjett 2022 er å rydde opp i noen tidligere budsjetthull:
o 2 helsesekretærer utover budsjett på stikkepoliklinikken.
o Det ble i mars 2020 aksept for å øke bemanningen fra 2 til 3 radiografer på natt mht.
smittevern, og disse har i 2021 vært dekket av covid-19 midler. En utvikling over tid
med stadig mer komplekse undersøkelser på natt, gjør at økningen nå prioriteres
permanent inn i budsjett 2022.
o Oppjustering av budsjett knyttet til faste «kveld, natt, lørdag og søndag»-tillegg hos
radiografene. Korrigering av feil sats i lønnsmodellen fra tidligere budsjettarbeid.
o Oppjustering av underbudsjettert UTA hos radiologene.
Røntgen intervensjon opplever aktivitetsøkning, og har hittil i 2021 derfor en økning i
varekostnader. Budsjett prioriteres økt med 700 tusen.
Variabel lønnsbudsjett økes sammen med prioriterte årsverk i budsjett. I tillegg prioriteres
600 000 nye midler til variabel lønn, fordelt på avdelingene i klinikken.
4,2 MNOK tildelt i ramme for prisøkning på varer fra Alliance Healthcare. Samlet øker
budsjettet med 5,3 MNOK - inkludert prisvekst og klinikkens prioritering av midler.
Økningen i budsjett utgjør ikke årets forventede merforbruk, og vil derav utgjøre en risiko i
budsjett 2022. Resterende ledige midler på øvrige kostnader må holdes av til å håndtere
økning i kostnadsbildet for drift av mobil tappeenhet.
2,9 MNOK tildelt i ramme for kostnader med lutetiumbehandling hos ABK.
Inntektsbudsjettet på Røntgen SUS, Hillevåg og Sandnes økes kun med revmatologi aktivitet
og prisjustering - dette på bakgrunn av klinikkens P22 prosjekt. PET/Nukleærmedisin og
Egersund øker noe, basert på prognoser for 2021. Budsjettet på BDS screening nedjusteres.

Fokusområder
 Mikrobiologi planlegger oppstart av feces-diagnostikk i 2022. Aktiviteten ble budsjettert i
2020, men utsatt på grunn av pandemien. Storvolumanalysering av feces prioriteres først,
men vil være noe redusert som følge av covid 19 aktivitet. Bestilling av covid 19
analyseberedskap i 2022 utgjør også en stor usikkerhet for avdelingen.
 Avdeling for medisinsk biokjemi fortsetter arbeidet prosjektet desentralisert prøvetaking. I
2021 er det overført 6,17 årsverk til medisinsk avdeling. Planen videre er oppstart i
Kirurgisk klinikk og Klinikk A. Overgangen vil kunne medføre en pukkelkostnad i 2022, pga.
opplæring av blodprøvetakere og en gradvis utfasing av årsverk hos Medisinsk biokjemi.
 Økt fokus ut mot primærhelsetjenesten og beholde eksterne rekvirenter. Et av klinikkens
P22 prosjekter er å dedikere en prosjektstilling til en slik oppfølging.
 Mobil tappeenhet ble levert i 2021, og det arbeides videre med plan for oppstart i 2022.
 Avdeling for patologi har som mål å starte med anskaffelse av utstyr knyttet til
persontilpasset medisin i 2022. I stillingsutvalget ble en bioinformatiker og en
molekylærbiolog godkjent. Stillingene har ekstern finansiering i 2022. Stillingene er planlagt
prioritert inn i budsjett 2023, ved hjelp av HELFO takster.
 I 2021 ble det prioritert inn en overlege for innføring av digital patologi. Innføringen av fase
1 er planlagt i 2022, og vil medføre endring på arbeidsprosesser innen patologifaget.
Prosjektets innføring vil være en budsjettrisiko i 2022, da blant annet prøvebesvarelser skal
være à jour før oppstart og opplæring vil ta kapasitet.
 I 2021 prioriterte klinikken 1 forskningssekretær hos Avdeling for radiologi for å ivareta
økonomi og struktur rundt forskningsaktivitet. Stillingen ble finansiert med
forskningsinntekter, og er hittil per oktober på budsjett. Budsjettet videreføres til 2022.
Omstillings og forbedringstiltak i 2022
Pågående og mulige tiltak for omstilling/forbedring i labfagene: Felles laboratoriesystem, mulige
gevinster av samlokalisering på Ullandhaug, digital patologi, felles prøvemottak, mulighet for
felles IKT ressurser, desentralisert prøvetaking, samhandling rundt merkantil funksjon.
Radiologi deltar i Helse Vest prosjektet «topp 5 risikoområder – uønsket variasjon». Et av P22prosjektene er å se nærmere tilstrømning av pasienter og dialog med klinikere om
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henvisningspraksis. I tillegg se på muligheter for justering av planlegging av bemanning –
erstatte kveldspoliklinikk med en ordinær bemanningsplan. Både et økonomisk og HMS tiltak.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
Pandemien, nye oppgaver, oppfølging av Nye SUS og høy aktivitetsvekst på hele sykehuset har
medført høy arbeidsbelastning for medarbeidere på alle avdelingene i klinikken.
Radiologi: Økende etterspørsel, spesielt innen MR og CT medfører presset kapasitet.
Rekrutteringsutfordringer tilknyttet spesialist på BDS.
Mikrobiologi: Usikkerhet og risiko med pandemien: TISK strategi, analysekapasitet,
bemanning. Konsekvensen er nedprioritering av ordinær drift og kapasitet.
ImmTx: Rekruttering av blodgivere. Sårbar vaktordning på kveld og natt i forhold til
beredskap. Rekruttering av ny overlege, samt ledig LIS stilling over flere år.
Patologi: Økende kompleksitet i prøver. Innføring av digital patologi, persontilpasset medisin,
tarmscreening. Beholde ferdig utdannede spesialister.
Biokjemi: Fremdeles økt inneliggende aktivitet, og dette har konsekvenser i høy
arbeidsbelastning og høyt sykefravær. Desentralisert prøvetaking.
ABK: Aktivitetsøkning og medikamentutvikling. Sårbarhet i bemanning i helger. Deltakelse i
kliniske forskningsprosjekter. Begrenset fysikerkapasitet.
Risikoer for å ikke nå budsjett
Medikamentkostnader hos ABK og varekostnader hos Immunologi og transfusjonsmedisin.
Lønnsmerforbruk hos Avdeling for radiologi og ABK.
Servicefagene sin evne til å tilpasse aktivitetsveksten på hele sykehuset og primærhelsetjenesten, med kun HELFO-takst som inntektsgrunnlag.
Årlige justeringer i HELFO takster.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
 Utfordrende å kombinere normal drift og utstyr skal flyttes og valideres. Teknisk tunge
avdelinger med mye avansert utstyr.
 Avdelingene står ovenfor flere nye store anskaffelser opp mot nytt sykehus.
Bemanningskrevende å følge opp, da fagpersoner må delta i prosessene samtidig håndtere
normal drift. Avklare i 2022: få en oversikt over anskaffelser, og komme i gang med disse.
 Inn mot nytt sykehus vil det være et økende behov for pasientnært utstyr (PNA), både på
Våland og Ullandhaug. Hvordan skal dette følges opp?
 Fremdeles usikkerhet med forventning av hvilke tjenester som skal bli værende på Våland.
Hva må utføres av tjenester (eks. røntgen, blodprøver)? Hvordan få til god logistikk opp mot
Ullandhaug? Hvordan håndtere prøver med kort svarfrist?
 Stor andel av strålepasientene ligger i dag på pasienthotellet. Flere av disse pasientene har
redusert mobilitet. Håndtering av denne pasientgruppen på Ullandhaug må avklares.
 Plassering av Palliativt senter og patologene må avklares.
 Drift og tilgjengelig akuttberedskap utover 230 dager/året må avklares. Både ABK og ImmTx
utfører behandlinger og tappinger som krever en drift utover 230 dager i året.

4. Budsjettprosess i klinikken
Flere møter i klinikken - både i klinikkens ledergruppe og med den enkelte avdeling. Den enkelte
avdeling har vært i en kontinuerlig budsjettgjennomgang hele året.
Saken har vært tatt opp i klinikkens AMU for kommunikasjon og diskusjon med
representantene. Ellers har den enkelte avdeling i divisjonen involvert lokale tillitsvalgte og
vernetjeneste. Dokumenter vedr. budsjettet og budsjettprosessen har vært kontinuerlig
sendt klinikkens ledergruppe og AMU.
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Budsjettskriv
Divisjon for Driftsservice
Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
(1632S) Divisjon for driftsservice
Budsjett 2021
(1.1) Pasientrelatert inntekt
(1.2) Basistilskudd
(1.3) Andre inntekter
(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

450

596 820

550

22 %

-100 %

100

422 516

422 402

398 158

-6 %

-6 %

-24 358

39 811

38 430

40 611

2%

6%

800

462 777

1 057 651

439 319

-5 %

-58 %

-23 458
-5 303

6 462

7 451

1 159

-82 %

-84 %

(2.2) Lønn- og personalkostnader

203 935

200 910

206 445

1%

3%

2 510

(2.3) Øvrige kostnader

129 705

135 000

109 040

-16 %

-19 %

-20 665

(2.4) Av- og Nedskriving

122 675

115 502

122 675

0%

6%

0

(2) Sum Driftskostnad

462 777

458 863

439 319

-5 %

-4 %

-23 458

(3) Driftsresultat

0

598 788

0

0%

-100 %

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

598 788

0

0%

-100 %

0
0

1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Divisjonen fortsetter praksisen med at alle stillinger som blir vakante skal gjennom
ledergruppen i divisjonen for en gjennomgang og vurdering før det besluttes å ansette i den
aktuelle stillingen. Det vil da være mulig både med omplasseringer og rokkeringer internt, men
også å holde stillinger vakant over tid. Dette vil bare bli gjort dersom det ikke går ut over
effektiviteten, arbeidsmiljøet og at det ikke forårsaker økt sykefravær.
I tråd med foretakets visjon har de forskjellige avdelingene i Driftsservice stort fokus på å øke
andelen ansatte med fagbrev. Per i dag er det begrensede økonomiske midler avsatt til å
kompensere for at medarbeidere tas ut av daglig drift for å gjennomført undervisning/trening
som en del av veien mot et fagbrev eller nødvendige sertifiseringer. Konsekvensen er at ansatte
tas ut av drift uten mulighet for seksjonen til å leie inn vikar, samt at budsjettposter for
opplæringsmateriell og nødvendig utstyr har blitt kuttet for mye de siste årene, som igjen
medfører et overforbruk på disse kontoartene. Det er stadig færre ufaglærte ansatte i
Driftsservice og myndighetskrav til nødvendige sertifiseringer vil øke i årene fremover. Dette er
et område som må styrkes i fremtidige budsjetter.
Leieinntektene i Cecilie Tvedtsgt er sviktende og kan føre til et inntektsfall. Dette skyldes i
hovedsak to forhold. For det første er det etter hvert færre leiligheter som holder en standard
som gjør at de egner seg for utleie. Investeringer i byggene for å bøte på dette vurderes som ikke
regnskapssvarende grunnet en forholdsvis kort tidshorisont. For det andre er det ikke for tiden
en stor etterspørsel i markedet etter disse leilighetene.
Energikostnadene er svært variable og har i 2021 vist en stadig høyere tendens. Energi viser et
stort underskudd i 2021. Det må påregnes at budsjettet for 2022 ikke er tilstrekkelig til å dekke
kostnadene som kommer så lenge det ikke tilføres midler. Budsjett 2022 tar ikke høyde for at
energi vil ha samme prisutvikling i 2022 som i 2021, men ligger på nivå som før 2021.
Det skal innføres ny arkivlov. Utkastet til ny lov er nå på høring. Hvis dette utkastet trer i kraft
slik det er lagt ut på høring vil vi kun ha mulighet for å avlevere arkivmateriell digitalt. Det vil
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ikke være mulig å avlevere papirarkiv slik vi i dag kan gjøre med pasientarkiv. Dette innebærer
at hele vårt fysiske arkivmateriale må digitaliseres. En slik digitalisering er en krevende og
omfattende jobb.
Divisjonens P-22 prosjekt er en videreføring av årets prosjekt; Transporteffektivisering gjennom
etableringen av en ny transportseksjon. Mange elementer for å få dette til er nå på plass. Det er
ansatt egen seksjonsleder – og planer og ruter er stort sett på plass. En utfordring, som skyldes
den globale forsyningssituasjonen, er å få kjøpt inn nødvendig transportmateriell. Dette arbeides
det svært aktivt med.
Det er et ønske og behov for å øke grunnbemanning med 2 medarbeidere transport, 2 til seksjon
forsyning og 1,5 til lager i forsyningsavdelingen. Disse stillingene kan bistå avdelinger med å
effektivisere lager med sortimentsstyring, beredskapsvarer, lagerførte artikler mv. Svært viktig
arbeid mot Nye SUS, som må nedprioriteres. I tillegg ville disse stillingene ha bidratt til å utvikle
egen drift mot nytt sykehus, delta i forbedringsprosjekt til avdelinger som ønsker større
tilstedeværelse av forsyningsmedarbeider. Disse stillingene er ikke med i budsjett 2022. Hvis
dette hadde latt seg realisere hadde det medført en gevinst for foretaket og avdelingene, og økt
kvalitet på forsyningstjenestene.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
Driftsservice sine tjenester er i all hovedsak støttetjenester for
kjernevirksomheten med pasientbehandling som den mest sentrale. En eventuell
reduksjon av våre tjenester vil i neste omgang få konsekvenser for
pasientbehandlingen. Det kreves god og kløktig ledelse og gode
balanseferdigheter for å holde driften på en høyt og godt nivå.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Flere avdelinger melder at arbeidsbelastningen for tiden er tøff. Dette kan i
verste fall medføre økte fysiske og psykiske belastninger som igjen kan føre til
økt sykefravær.
c. Risiko for å ikke nå budsjett
Varer og tjenester som vi ikke har forbrukskontroll på kan både bli dyrere og
brukes mer. Dette gjelder særlig energi, porto, arbeidstøy. I tillegg er det
utfordringer knyttet til å bidra med ressurser inn i LIBRA, NyeSUS og NyeSUSOU.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Kjøkken
Ved oppstart av nytt sykehus vil det kreve en del opplæring av nytt utstyr, dette kan bli
økonomisk- og ressursmessig krevende og det er derfor viktig å planlegge for dette i året før
innflytting. Flytting til Ullandhaug vil sannsynligvis medføre høyere transportkostnader, da vi
fortsatt vil ha daglige leveranser til psykisk helsevern på Våland. Uklart hvor mange
kantiner/utsalgssteder som skal driftes av avdelingen, noe som gjør det vanskelig å mene noe
om økonomiske konsekvenser for dette.
Renhold
Stor usikkerhet rundt ressursbehovet opp mot Nye SUS da vi mangler tegninger i Xpand, som må
til for å regne ut renholdsressurser. Dette arbeides det med å få på plass.
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Det er et begrenset med areal og områder til å oppbevare renholdsutstyr. Alle må jobbe på nye
måter, vi må da lage nye rutiner og arbeidsprosesser.
Eiendom
Sykehuset har i dag forvaltning, drift og vedlikehold på ca 225.000m2. Dette vil i 2024 stige til ca
290.000m2. I tillegg kommer det en bygningsmasse på ca 65.000m2 som ikke vil være i bruk,
men vi likevel må ivareta. Det er også knyttet en del usikkerhet til hvordan dette vil slå ut for
renholdsaktiviteten.
Delt drift tvinger frem gode logistikkløsninger både for personell og materiell. Ansatte i
eiendomsavdelingen vil i hovedsak ha base på Våland, og vi er avhengig av en god shuttle
ordning for å sikre at personell har god tilgang til Ullandhaug. Det samme gjelder materiell som
skal til reparasjon/lagres.
Forsyning
Systemintegrasjoner til varelagerheis mellom systemene Logia og SAP krever ressurser og
kapasitet til å få til å fungere etter hensikten. Dette handler både om selve integrasjonen, men
også om arbeidsprosesser. Det vil bli et økt transportbehov i 2-senterløsning blant annet som en
følge av at varer må fraktes fra eksternt lager til varelagerheis.

4. Budsjettprosess i klinikken
Gjennomgang, diskusjoner og prioriteringer av budsjettet er gjort i flere omganger.
Ledergruppen i divisjonen har behandlet dette i ledermøter og på eget budsjettmøte.
Tilsvarende har budsjettet vært gjennomgått på felles ledersamling for hele divisjonen hvor også
tillitsvalgte og vernetjenesten har vært tilstede. Det gjennomføres også særmøte med
tillitsvalgte.
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Budsjettskriv
Klinikk for hode- hals og rehabilitering

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
(tall i hele tusen)

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Samlet sett er klinikken avhengig av at aktivitet går som planlagt for å nå budsjettmål, da vi
hviler tungt på ISF-finansiering. Dette har vært utfordrende i 2021, og vi har derfor arbeidet
med tilpasninger og endring i drift som hjelper oss i møte med det. Det inkluderer nye tilbud for
CPAP-pasienter, endring til telefon/videokonsultasjoner der det er hensiktsmessig, ytterligere
effektivisering i pasientforløp på øye, og opprettelse av hjerneslagpoliklinikk.
Det har vært et eget prosjekt på varekost på øye, med god effekt i 2021. Det er lagt plan for
reduksjon av ventetider som følges systematisk. For 2022 legger vi inn et tiltak for ytterligere
forbedret kvalitet i ernæringsscreening, for pasient og med tanke å kodekvalitet, samt
iverksettelse av Imatistavler for bedre ressursstyring mellom yrkesgrupper på ØNH-poliklinikk.
Dette er klinikkens to innmeldte P22-prosjekter. Klinikken sin strategi for å redusere risiko i
2022: en har prioritert lønnsbudsjett først, så varekost, og til sist øvrige kostnader. ISF-kravet
har vi satt lavest mulig sett opp mot oppnådde resultater seksjonsvis, noe som kan være
krevende sett opp mot kostnadssiden. Det har resultert i et styrket lønnsbudsjett, men det er
behov for mer penger til varekost og øvrige kostnader. Vi mener allikevel at prioriteringen er
riktig, i lys av forutsetningene.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
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Klinikken har hatt eget risikoområde med tiltak innenfor legemiddelsikkerhet.
Dette er også et overordnet område i regi av Helse Vest, og vil fortsette. Det har
vært lite overbelegg, og en opplever at sengekapasitet for klinikken er
tilstrekkelig. I perioder med større press styrer avdelingssjefene godt, med vekt
på god beslutningsstøtte til klinisk arbeid.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Arbeidsplaner blir risikovurdert i tråd med vanlig prosedyre. Klinikken har
internt overført årsverk mellom enheter for å styrke både
pasientsikkerhet/kvalitet, men også redusere belastning på ansatte. Det har
systematisk blitt jobbet med risikoområdene vold og trusler,
ressurser/kompetanse og læring, og vil ved årsskiftet vurdere om disse
videreføres eller erstattes av andre områder.
c. Risiko for å ikke nå budsjett
Risikoen ligger på 2-3%. Vi er svært avhengige av at planlagt aktivitet går mer
eller mindre uforstyrret. Et moment i år vil være den generelle prisstigningen i
samfunnet, som kan innebære økte varekostnader med økt aktivitet.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Klinikk for hode-hals og rehabilitering skal i stor grad ha drift på flere steder, ikke bare todelt.
Per nå går planlegging av drift på Ullandhaug og Våland til dels separat, uten overordnet
koordinering. Denne samlede oversikten og koordineringen må snarest etableres i struktur, slik
at de gjensidige avhengighetene mellom Våland og Ullandhaug både ses i sammenheng og kan
jobbes med parallelt.
4. Budsjettprosess i klinikken
Flere separate møter med avdelingssjefer, samt i oppfølgingsmøter der også nivå-4 ledere deltar.
Først gjennomgang av bemanningsplaner og stillingsbudsjett, deretter aktivitetsberegning.
Utgangspunktet er tallgrunnlag fra de siste årene, sett opp mot 1) endringer vi ikke kunne styre i
2021, 2) endringer vi selv kan påvirke og 3) planlagte endringer 2022. Det er gjort interne
justeringer i aktivitetskrav mellom enheter med bakgrunn i realisert aktivitet og prognose,
spesielt på de områdene der nye yrkesgrupper har blitt inkludert i ISF-refusjon. I tillegg har vi
samarbeid på klinikknivå mellom de klinikkene som har operativ aktivitet, herunder felles P22prosjekt.
Møte i AMU (tillitsvalgte og vernetjeneste) 09.11.21. De ga uttrykk for å være enig i våre
prioriteringer i budsjettet, da hovedsakelig styrkingen i lønnsbudsjettet.
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Budsjettskriv
Kirurgisk klinikk
(2286S) Kirurgisk klinikk
Budsjett 2021

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt

461 728

454 428

477 139

3%

5%

15 411

(1.2) Basistilskudd

-96 062

-96 062

-113 261

18 %

18 %

-17 199

(1.3) Andre inntekter
(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester

301

618

300

0%

-51 %

-1

365 967

358 984

364 177

0%

1%

-1 790

46 721

55 045

47 459

2%

-14 %

738

309 183

307 146

306 570

-1 %

0%

-2 613

9 888

12 737

9 973

1%

-22 %

86

175

175

175

0%

0%

0

365 967

375 103

364 177

0%

-3 %

-1 790

(3) Driftsresultat

0

-16 119

0

-100 %

-100 %

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

-16 119

0

-100 %

-100 %

(2.2) Lønn- og personalkostnader
(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

0
0

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
Oppholdstype
Dagopphold
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2021
4 830
8 524
73 153

Prognose 2021
5 056
8 509
72 644

Budsjett 2022
5 222
8 689
75 218

Endring B21/B22
8.1 %
1.9 %
2.8 %

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Kirurgisk klinikk har hatt relativt normal drift i høst, men har en del strykninger av operasjoner
på grunn av mangel på anestesileger. Det er en økning på akutte innleggelser på de kirurgiske
sengepostene, og kirurgisk klinikk har prioritert ø-hjelp operasjoner og elektive behandlinger
knyttet til kreft og barn. Det blir likevel et etterslep på operasjoner som går ut over pasienter
som må vente. Aktivitetsbudsjettet for 2022 ligger omtrent på samme nivå som faktisk 2019, og
en liten økning fra prognosen for 2021.
Pleietyngden på inneliggende pasienter har økt som følge av at pasientene har flere
sammensatte diagnoser som krever ekstra ressurser. I tillegg har belegget på postene har vært
opp mot 100 % i høst, som resulterer i mer innleie.
Kirurgisk klinikk er med i omstillingsprosjektet til Klinikk A, som skal se nærmere på
operasjonsflyten på sentraloperasjonen. Prosjektet skal se på hva som skal til for å utnytte
dagtiden på sentraloperasjonen mest mulig effektivt, ved å se på planlegging av bemanning,
skiftetid på stuer og operasjonsplanlegging. Forventet effekt skal være økt antall gjennomførte
operasjoner uten å øke lønnskostnader.
Prioriteringsområder for budsjett 2022:
-

Tilpasning av årsplan på sengeposter: Kirurgisk klinikk har fått rammetilskudd til å øke
grunnbemanningen med 2 sykepleier-årsverk på gastrokirurgisk sengepost 6G.
Forventet effekt er redusert variabel lønn, samt at dette skal være med på å bygge opp
bemanning mot ny drift på sengetun på Nye SUS.
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Gastro poliklinikk har prioritert en sykepleier for å opprettholde dagens drift innenfor
stomi, bekkenbunn og sår, som er selvfinansierende.
Plastkirurgisk avdeling får budsjett til en LIS-lege, for å opprettholde 6 delt vaktsjikt.
Urologisk poliklinikk får en sykepleier for å opprettholde dagens drift og er
selvfinansiert.
OU prosjekt og deltakelse videre der
Klinikken har også prioritert en halv stilling knyttet mot LIS1-ansvarlig lege, som jobber
mot utdannelse og oppfølging og LIS1 leger. Man ser også på muligheter for å ha en
ansvarlig på tvers av klinikker.
Økt bemanning på anestesi (Klinikk A), vil gi muligheter for økt operasjonsaktivitet og
øke kapasiteten på postoperativ enhet på dagkirurgi syd, som Kirurgisk klinikk er
avhengig av. Dette er lagt inn i Klinikk A sitt budsjett.

2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
Usikkerhet knyttet til covid-19 og influensasesong kan føre til endringer i planlagt drift, og vil
utgjøre en risiko. Utslitt medisinsk teknisk utstyr eller forsinkelser på innkjøp kan medfører at
klinikken ikke får gjennomført operasjoner og planlagt aktivitet. Inneliggende pasienter er mer
ressurskrevende. Det har vært en økende pasientgjennomstrømning som har ført til utskrivning
av pasienter også på kveld og helg, som er vakter med lavere bemanning. Økning i
bemanningsplanen på gastrokirurgisk post 6G vil være et tiltak som reduserer risikoen.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Resultat av forbedringsundersøkelsen, synergier, tilsynssaker fra statsforvalter, NPE og antall
firstbrudd tilsier høy arbeidsbelastning. Det er lagt inn tilpasninger i bemanningsplaner på
sengepostene for å redusere risikoen her. Legebemanningen er ikke endret til neste år, men har
hatt en styrking i de tidligere budsjettene. Klinikken jobber mot å få ansatte i alle stillingene og
riktig kompetanse.
Sekretærene i Kirurgisk avdeling er med som deltakere til prosjektet «der skoen trykker», som
tidligere har vist å ha god effekt på arbeidsmiljø, sykefravær og turnover.
c. Risiko for å ikke nå budsjett
Det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter for å kunne klare budsjettet. Pasientaktiviteten er
usikker på grunn av ulike risikomomenter slik som RS virus, influensasesong og Covid19.
Klinikken fortsetter med kontinuerlig forbedringstiltak som både effektiviserer drift, øke
kapasitet og reduserer kostnad der dette er mulig.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Kirurgisk klinikk vil få flere områder med todelt drift i Nye SUS. Avklaringer som må gjøres i
2022:
- Bemanning med todelt drift. Avdelingene har startet arbeidet med å planlegge drift opp
mot NyeSUS, men er avhengig av at prosjektet til OU (Organisering og bemanning)
kommer i gang.
- Hybridstuen og utstyr
- Polikliniske drift og romfordeling
- Organisering av Kirurgisk klinikk
4. Budsjettprosess i klinikken
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Budsjett er gjennomgått og diskutert i ledermøter i klinikken, avdelingsmøter og egne møter
med sengeposter og kontorledere. Samtlige møter er gjennomført med controller tilstede
Budsjettprosessene tatt inni AMU hvor tillitsvalgte og vernetjenesten er med. Innspill derfra tatt
inn i skriv og vedlegg.
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Budsjettskriv 2022
Klinikk A
Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022

1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Klinikk A er ansvarlig for anestesi- og operasjonstilbudet både på SOP, DK-Syd, Øst, DK-Hillevåg
og ellers andre steder hvor anestesi og operasjon er påkrevd.
Videre skal klinikken i gang med et stort P-22 prosjekt som skal se på effektiv operasjonsflyt på
SOP. Prosjektet har satt seg som mål å øke antall operasjoner med 30 per uke, uten økning i
personalkostnader. Oppnår man tredjedelen av dette målet vil det kunne innebære en årlig
økonomisk gevinst på 11 mill. Prosjektet skal utarbeide 8 tiltak for å oppnå denne effekten, der
bl.a. skiftetider mellom operasjoner blir sentralt. Prosjektet skal benytte seg av LEAN metodikk
for å oppnå målene man har satt seg. Planen er å iverksette tiltak i fra februar 2022.

Anestesiavdelingen: Fra 2016 til 2019 har vært en 23 % økning i antall minutt anestesi

innenfor de kirurgiske fag. Når vi sammenholder dette med at bemanningsøkningen i samme
tidsrom har vært på 6 %, forstår man at arbeidsbelastningen på anestesilegene har blitt stadig
større. Derfor trenger klinikken å få rekruttert og ansatt overleger. Foreløpig har klinikken fått
innvilget 2 nye anestesioverleger fra januar, og skal ytterligere behov vurderes til våren 2022.
Anestesisykepleierbemanningen på natt er kritisk. I sommer ble det registrert alvorlige
samtidskonflikter på 30 % av nattevaktene. Vi har derfor behov for å øke fra 3 til 4 nattevakter.
Kombinerer man dette med gjenåpning av postoperativ enhet i DK-Syd, for å avlaste 1G og postene
for postoperative pasienter (se under postop.), trengs det 3 nye anestesisykepleierårsverk. Disse
stillingene har vi fått innvilget i budsjettet for 2022.
DK-Hillevåg: I DK-Hillevåg har man innført «samarbeid i team» som har gitt resultater i form av
bedre trivsel og flere opererte enn noen gang tidligere. Neste år vil man fortsette det gode arbeidet
og forhåpentligvis klare å holde fokus videre.
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Intensivavdelingen: På sikt er det behov for å øke fra 8 til 10 senger på intensiv 2M, men dette
året vil vi prioritere postoperativ enhet.
Aktiviteten på postoperativ avdeling 1G har gradvis eskalert over de siste 5 årene.
For å opprettholde muligheten til å øke fra sengetallet fra 18 senger til 21 senger ønsker vi å kunne
ha en ekstra sykepleier på vakt aften og natt mandag til søndag. Det vil utgjøre 6,5
sykepleierårsverk. Disse årsverkene har ikke blitt prioritert inn i budsjettet for 2022.
Operasjonsavdelingen: I år har vi fått prosjektmidler til å bemanne opp med en «oddetallsvakt»
på aftenvaktene hele uken og på dagvaktene i helg. Ønsker å kunne kontinuere de to årsverkene
som er nødvendig for å fortsette ordningen. Vi har prioritert dette inn i budsjettet for 2022 med
egne midler og økt budsjettet på variabel lønn med 1,8 mill. kr.
Ortopedi: For å redusere fristbrudd og ventetider fortsetter Ortopedisk avdeling ordningen hvor
vi sender ortoped med pasienter annen hver uke til Flekkefjord for å operere. Det er en dyr
ordning, men den beste vi kan få til når det mangler både fysiske operasjonsarealer og
operasjonsteam.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
Viktig at fokus på pasientsikkerhet opprettholdes og økes i takt med økt
arbeidstempo, for ikke å miste kvaliteten av syne.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Fordele ressursene slik at de som allerede er belastet ikke får mer, mens de som
kanskje tidligere har vært litt forskånet, får noe mer. Det handler om å justere
turnuser og vaktplaner mot arbeidsplaner, og fordele ressurser rett, slik at
innsatsen settes inn der belastningen er størst. Helsefremmende turnuser er her
et virkemiddel for å redusere de skadelige effektene av turnusarbeid.
c. Risiko for å ikke nå budsjett
Vi har i utgangspunktet fått tildelt et budsjett for 2022 som er mer og mindre likt
budsjettet for inneværende år. Prognosen slik den ligger nå tyder på at dette
budsjettet vil bli overskredet med 41,4 mill. Inneværende års budsjett manglet
midler til nødvendig overtid.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus


Avklaring mellom DK-Hillevåg, Operasjon Øst og SOP i forhold til at den dagkirurgiske
delen av Operasjon Øst (70 %) må slås sammen med DK-Hillevåg til en felles dagkirurgisk
enhet. Resten må fortsatt være sammen med og enda mer integrert med SOP. Det er startet
et prosjekt på dette.



En felles sterilsentral som skal være døgnåpen. Krever planlegging mht. nye bemanningsog vaktplaner. Må også se på økt utstyrsbehov på dagkirurgisk enhet når sterilsentralen
befinner seg et annet sted. Må planlegge logistikken bl.a. for transport av utstyr fra felles
sterilsentral til flere operasjonslokasjoner.



Organisering av nye sengeposter/-tun og samarbeid mellom poster/avdelinger.



Ny arbeidsplanlegging som reduserer behov for forflytning mellom lokasjon innenfor
samme arbeidsdag.
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Oppstartet P-22 prosjekt vil også ha stor betydning for effektivisering av operasjonsdrift i
ny SOP.

4. Budsjettprosess i klinikken
Startet allerede i vår med innsending av MTU-behov fra poster, enheter, seksjoner og poster. På
hver avdeling har tillitsvalgte og vernetjeneste vært med i avdelingsmøter hvor budsjett har blitt
diskutert. Tillitsvalgte og vernetjeneste er også involvert i vernerunder som gir grunnlag for HMSinnspill til nødvendige forbedringer av arbeidsmiljøet. Videre har årets budsjettprosess og
situasjon på klinikknivå blitt tatt opp i klinikkens AMU nå i høst.
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Budsjettskriv
Klinikk for Medisinsk teknologi
(2603S) Klinikk for Medisinsk teknologi
Budsjett 2021
(1.1) Pasientrelatert inntekt
(1.2) Basistilskudd
(1.3) Andre inntekter
(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester
(2.2) Lønn- og personalkostnader
(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad
(3) Driftsresultat
(4) Sum Finans
(5) Totalresultat

0
591 501
6 690
598 191
33 592
38 737
425 895
99 968
598 191
0
0
0

Prosentvis
Prosentvis vekst vekst mot Endring i
Prognose 2021 Budsjett 2022
mot B2020
P2020
kr
0
591 501
4 203
595 703
39 799
35 519
414 661
93 731
583 709
11 994
60
11 934

0
653 389
8 190
661 579
35 014
40 830
485 768
99 968
661 579
0
0
0

10 %
22 %
11 %
4%
5%
14 %
0%
11 %

10 %
95 %
11 %
-12 %
15 %
17 %
7%
13 %

0
61 888
1 500
63 388
1 422
2 093
59 873
0
63 388

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Kostnadsdrivere for klinikken:
o Pasientbehandling
o Alder medisinsk teknisk utstyr
o Antall aktive pasienter og rekvisisjoner (Behandlingshjelpemidler (BHM))
o Økende kompleksitet i sykdomsbilde, diagnostisering og behandling
o Behov for støtte systemer (IKT) (innføring av store regionale ikt programmer)
 Klinikkens mål er å bidra til effektiv og smidig pasientbehandling.








Avdelingsvise forutsetninger:
Medisinsk teknisk investering opplever en økning i arbeidsoppgaver når det gjelder service,
brukerstøtte og i forbindelse med prosjektdeltakelse – byggeprosjektene Nye SUS og
mellomfasen.
IKT følger opp avtaler vi har med HV-IKT sammen med prosjektkontoret. Bygg- IKT er en
viktig aktør for måloppnåelse på Nye SUS. En av hovedoppgavene er forvaltning og
datasikkerhet. Det er utlånt ressurser til Nye SUS innen bl.a. arkitektur og ikt struktur.
For BHM fortsetter arbeidet med å få til positive endringer slik at seksjonen blir bedre rustet
til å kunne ivareta økningen i oppgaver. Både kostnader og aktivitet har i inneværende år
også økt betydelig. Kostnadsvekst på 13,5 mill (20 %) pr oktober og vekst i pasienter på 12
%, hvor insulinområdet står for ca 63 % av totalkost.
Prosjektkontoret deltar og leder alle de regionale innføringsprogrammene samt lokale
prosjekt i tett samarbeid med OU og IKT. Prosjektkontoret er en ressurs når det gjelder
endringskompetanse og prosjektledelse.

Budsjettmessig tilpasning
Klinikkens budsjett er justert opp med 63,4 mill, hvor 56,5 mill er knyttet til Helse Vest IKT. Det
er lagt inn en økning på 2,5 mill ift vedlikehold av medisinteknisk utstyr, herav 1 mill fastsatt i
økonomisk langtidsplan og 1,5 mill i forbindelse med service på Covid utstyr. 1 mill knyttet til
aktivitetsvekst brukes til å styrke bemanningen ved BHM. Det er tildelt 0,55 mill for å styrke
bestillerfunksjon ved IKT avd. Resterende endringer er knyttet til prisvekst.
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Omstilling og forbedringstiltak 2022
a. Ineffektivitet
Økende fokus på ansvarsforhold og service mellom BHM og rekvirerende klinikker med formål å
øke kvalitet og pasientsikkerhet og redusere plunder og heft. Klinikken skal bidra til at vi får

IKT systemer som bygger opp om effektivitet og optimal ressursutnyttelse.
b. Pasientskader
Det jobbes målbevisst med kvalitet i pasientbehandling og diagnostisering for å unngå
pasientskader. Det er et pågående kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til opplæring og service
ifm håndtering av utstyr som utleveres fra BHM. Dette arbeidet er klinikkovergripende og i
samarbeid med rekvirerende klinikker og kommuner.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
Risiko: Merrekvirering og teknisk utvikling medfører økt forbruk av behandlingshjelpemidler.
Tiltak: Økt fokus på informasjon og dialog med rekvirenter samt ivareta sykehusets
opplæringsansvar.
Risiko: Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet og endrede behandlingsmetode/-forløp,
spesielt knyttet til avdelinger med rekrutteringsutfordringer.
Tiltak: Rekruttere og beholde fagkompetanse, samt styrke opplæringskompetanse i samarbeid
med rekvirerende klinikker.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Risiko: En økende arbeidsbelastning for gjenværende ansatte pga. nye/økte oppgaver.
Tiltak: Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste praksis. Påse at arbeidsoppgaver fordeles
noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning (forutsigbare og godt planlagte turnuser).
Risiko: Logistikkutfordringer pga lite hensiktsmessige bygningsmessige lokaliseringer.
Utfordringer knyttet til fleksibilitet og arbeidsflyt.
Tiltak: Tett samarbeid med Driftsservice knyttet til arealmessige utfordringer.
Risiko: Økende aktivitet knyttet til Nye SUS og Mellomfasen innen MTU og IKT anskaffelser.
Tiltak: Styrking av faglig kompetanse knyttet opp mot Nye SUS.
c) Risiko for å ikke nå budsjett
Aktivitetsvekst vil gi risiko.
Service- og reparasjonskostnadene er kontinuerlig økende. Med fortsatt stramt
investeringsbudsjett og høy aktivitet og utnyttelse av mtu, vil driftskostnadene på eksisterende
utstyr øke.
Den største risikoen ligger ift utviklingen i bruk av behandlingshjelpemidler. Det er for 2022
meldt inn et økt behov tilsvarende 28,9 mill på grunnlag av merforbruk 2021, utskiftning av
utstyr og vekst i pasientgrunnlaget. Dette er ikke kompensert i budsjettet. BHM vil ha fokus på
gjenbruk av utstyr, som også er et P22-prosjekt.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
MTI: Avstemming av utstyrsliste opp mot Nye SUS, deltakelse i anbudsarbeidet inn mot Nye SUS.
IKT skal være tett på Nye SUS/OU, knyttet til innføring av de regionale programmene, samt SUS
sine egne ambisjoner. Avdelingen vil være pådriver for at det implementeres optimale IKT
løsninger og at de teknologiske endringene som kommer skal understøtte den kliniske driften.
Prosjektkontoret: Opplæringsperspektivet knyttet til innføring av de store regionale
programmene, i et perspektiv hvor først ting skjer på Våland for så å transformere dette til Nye
SUS.
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4. Budsjettprosess i klinikken
Løpende møter i divisjonen i både ledergruppen og ved den enkelte avdeling. Den enkelte
avdeling har vært i en kontinuerlig budsjettgjennomgang hele året.
AMU har vært arenaen for kommunikasjon og diskusjon med representantene. Ellers har den
enkelte avdeling i divisjonen involvert lokale tillitsvalgte og vernetjeneste. Dokumenter vedr.
budsjettet og budsjettprosessen har vært kontinuerlig sendt divisjonens ledergruppe samt AMU.
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Budsjettskriv
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Klinikk PH barn, unge og rusavhengige

Budsjett 2021

Prognose 2021

Prosentvis vekst Prosentvis vekst
mot B2021
mot P2021

Budsjett 2022

Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt

100 517

105 680

96 709

-3,8 %

-8 %

-3 808

(1.2) Basistilskudd

345 547

345 547

369 539

6,9 %

7%

23 992

(1.3) Andre inntekter

13 209

15 786

8 115

-38,6 %

-49 %

-5 094

459 273

467 012

474 362

3,3 %

2%

15 089

26 562

27 341

28 431

7,0 %

4%

1 870

412 471

402 471

424 790

3,0 %

6%

12 320

20 148

23 316

21 048

4,5 %

-10 %

900

92

95

92

0,0 %

-3 %

0

459 273

453 223

474 362

3,3 %

5%

15 089

(3) Driftsresultat

0

13 790

0

0

(4) Sum Finans

0

-31

0

0

(5) Totalresultat

0

13 758

0

0

(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester
(2.2) Lønn- og personalkostnader
(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
Oppholdstype
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2021
471
105 291

Prognose 2021
467
110 410

Budsjett 2022 Endring B21/B22
467
-0.8 %
106 870
1.5 %

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Klinikken har satt bedre kodekvalitet som P22 prosjekt. Det er et potensiale for å bedre
inntektene ved å kontrollere kodingen for å sjekke at inntektene står i forhold til den registrerte
aktiviteten. Helse Vest har tildelt øremerkede midler for budsjett 2022, slik at psykisk helsevern
barn og unge poliklinikk (BUP) kan budsjettere den økte bemanningen som de har ansatt i løpet
av 2021. Det er fortsatt noe usikkerhet om klinikken får dekket inn alle utgifter for tiltak som er
satt inn i 2021 for å sikre gode tjenester for barn og unge med psykiske lidelser. Det er også
budsjettert med forsterking av vakt/turnus etter sommeren, for å sikre forsvarlig bemanning i
ungdomspostene. Klinikken har budsjettert konservativt når det gjelder polikliniske inntekter,
for å sikre seg at en når budsjettet på denne posten. Dette henger sammen med stor turnover, og
utfordringer knyttet til rekruttering.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling: Klinikken har særskilte utfordringer med rekruttering av
leger og overleger. Det er budsjettert med et tillegg for å sikre at en rekrutterer
og beholder leger i klinikken. Det er også utfordringer med å rekruttere
psykologer og psykologspesialister. På de kvalitetsindikatorene som klinikken
blir målt på, er det relativt god måloppnåelse, det vil si at en er rangert som
nummer 3 innen BUP og nummer 4 innen rus. Klinikken ligger også over
landsgjennomsnittet på igangsatte pakkeforløp innen psykisk helsevern barn og
unge, samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). BUP har fortsatt noen
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utfordringer på ventetider, mens TSB har måloppnåelse gjennom hele 2021. Noe
mer ustabilt når det gjelder epikrisetider innen TSB. Avdeling for rusbehandling
(ARA) har fått ansvar for å vurdere alle henvisninger som til TSB i Helse
Stavanger HF sitt opptaksområde. Denne aktivitetsøkningen på henvisninger er
det gitt økt ramme for å håndtere. Ved innføring av DIPS Arena høsten 2022 er
det forbundet en fare for reduksjon av aktivitet på 1 % sett opp mot årsbasis, på
grunn av ressurser til opplæring. PBU døgn har fått flere pasienter med alvorlig
spiseforstyrrelse, noe som gir utfordringer med tanke på god pasientlogistikk.
b. Ansatte og arbeidsmiljø: Det har vært arbeidet systematisk med arbeidsmiljøet,
og det har vært en reduksjon i sykefraværet. På grunn av høyt arbeidspress over
tid grunnet pandemien, er det noe slitasje på medarbeiderne. Sykefraværet har
gått opp høsten 2021, men en har ikke gode nok analyser for å konkludere med
årsak. Totalt sett har jobbnærværet gått opp, og det er blitt mindre variasjon
mellom enheter som har høyt sykefravær og enheter med lavt sykefravær. Det er
godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten (BHT).
c. Risiko for å ikke nå budsjett: Klinikken har et positivt avvik på lønn, dette gjelder
fastlønn. Når det gjelder variabel lønn er dette negativt, da en har hatt
kveldspoliklinikk gjennom våren 2021. I tillegg har en hatt et positivt avvik på
inntekter. Det er tatt hensyn til at en har hatt negativt resultat på andre
driftskostnader til 2021.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Klinikken har to tilbud som flytter til nytt sykehus. 1) Det er to ruskonsulenter som gir tilbud til
pasienter i somatisk flytsone vedrørende ruskartlegging og konsultasjoner. 2) CL-teamet med
fire ansatte som gir tilbud inn til barn med emosjonelle tilleggsvansker knyttet til behandling i
pediatrien. 3) I tillegg planlegges ny Tverrfaglig observasjons- og behandlingsavdeling (TOBA),
der Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er bedt om faglige ressurser.
4. Budsjettprosess i klinikken
Det har vært en pågående budsjettprosess i klinikken siden juni 2021, der det er tatt opp
forskjellige temaer knyttet til budsjettet. Det er spesielt lagt vekt på stillingsbudsjettet og
inntektsbudsjettet. Det er også gjort vurderinger på om en skulle gjøre noe med kurs og
reisebudsjett, uten at dette er justert.
Klinikken hadde AMU 12.10.21, der tillitsvalgte og klinikkverneombudet ble orientert og fikk
muligheten for å komme med innspill på prioriteringer til budsjett 2022.
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Budsjettskriv
Klinikk psykisk helsevern voksne
Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
(2326S) Klinikk psykisk helsevern voksne
Budsjett 2021
(1.1) Pasientrelatert inntekt
(1.2) Basistilskudd
(1.3) Andre inntekter
(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester
(2.2) Lønn- og personalkostnader
(2.3) Øvrige kostnader

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

81 818

74 071

92 705

13 %

25 %

10 887

672 923

671 093

682 370

1%

2%

9 447

51 607

49 700

53 813

4%

8%

2 206

806 348

794 864

828 888

3%

4%

22 540

50 007

41 931

47 653

-5 %

14 %

-2 353

718 652

710 220

742 892

3%

5%

24 240

37 689

33 100

38 343

2%

16 %

654

(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

806 348

785 251

828 888

3%

6%

22 540

(3) Driftsresultat

0

9 613

0

-46 %

-100 %

0

(4) Sum Finans

0

-10

-100 %

0

-100 %

0

(5) Totalresultat
0
9 603
0
-46 %
*Budsjett 2022 er basert på 2021 lønnsnivå, ADK og varekostnader er inkludert prisvekts for 2022 med unntak av interne føringer.
** Inkludert prosjektfinansiering i 2022

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
Oppholdstype
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2021
2 437
72 375

Prognose 2021
2 185
67 448

Budsjett 2022
2 185
73 239

Endring B21/B22
-10 %
1%

1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Legger til grunn 1,2 % vekst i poliklinisk aktivitet sammenlignet med budsjett 2021, og en
døgnaktivitet på linje med prognosen for 2021.









Klinikken skal fortsette og ha fokus på å utvikle poliklinikkene, og ser på hvordan
allmennpoliklinikkene kan utvikle seg og få mer tid til pasientbehandling, og sikre at
ventetidene holdes nede. Det har i løpet av 2021 kommet inn nye ledere på flere av
allmennpoliklinikkene.
Klinikken vil gjennom internt og eksternt samarbeid arbeide for å redusere antallet øhjelpsinnleggelser. Det er en målsetning at flere pasienter kan innlegges elektivt, og i
større grad bruke ambulant akutt-team (AAT) for det akutte hjelpebehovet. Dette vil
bidra til økt aktivitet i denne tjenesten.
Forventer at antall døgnopphold blir på samme nivå som i 2021.
Gjestepasient-budsjett justeres i tråd med utvikling de siste årene.
Budsjett for utskrivningsklare pasienter er lagt på samme nivå som i 2021.
Det vil i løpet av 2022 jobbes med VIP-pasienter og sikkerhetsprosjektet.

2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
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Overbelegg er en risikofaktor, fokus på pasientforløp som sikrer pasientene rett
behandling på rett nivå. Det pågående prosjektet knyttet til sikkerhetspsykiatri
har en målsetning om å sikre en bedre behandling.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Overbelegg er en risikofaktor for vold og trusler, mens personale med erfaring,
kompetanse og rett bemanning virker risikoreduserende. Legge til rette for at
flest mulig ansettes i faste stillinger.
c. Risiko for å ikke nå budsjett
i. Aktivitetsutviklingen er et risikomoment – historisk så er ikke
aktivitetsnivået i budsjettet for høyt, men dagens situasjon kan påvirke.
ii. Kostnader knyttet til gjestepasienter er vanskelig å forutsi, men har de
siste årene ligget relativt stabilt. De siste tre årene har kostnadene vært
lavere enn budsjettert, det er en risiko for at dette endrer seg.
iii. Vakanser og forbruk av variabel lønn er en risiko – vakanser kan blant
annet føre til behov for enda flere vikarer fra vikarbyrå og flere
ekstravakter
iv. Utviklingen i antall personer dømt til behandling er også et
risikomoment. Sikkerhetsprosjektet skal være med på redusere denne
risikoen.
v. Ifm tiltaket «Rekruttere og beholde» er det et pågående arbeid med å se
på avlønning og innretning av kompensasjoner for leger og psykologer i
klinikken. Dette vil kunne ha innvirkning på kostnader til fast lønn, men
om det lykkes vil ekstern innleie av spesialister kunne reduseres.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
KPHV sin aktivitet på Våland vil påvirkes ved at det samarbeidet som eksisterer i dag mellom
somatikk og psykisk helsevern, blir mer krevende på grunn av større avstander. Det vil spesielt
påvirke posten for alderspsykiatri hvor pasientene ofte har mange somatiske lidelser som
krever undersøkelser i somatiske avdelinger, og der pasientene er krevende å transportere.
Også de andre postene på Våland vil bli påvirket blant annet på grunn av behov for flytting av
pasienter mellom psykiatri og somatikk, og konsultasjonstjenester mellom avdelinger.
Prøveprosjektet MPU som planlegges i 2022 er viktig i denne sammenheng.
4. Budsjettprosess i klinikken
Ledergruppen er involvert i budsjettprosessen gjennom presentasjoner i klinikkens ledermøter,
eget budsjettseminar, økonomimøter mellom avdelingssjefer, klinikkledelse og controller.
Utkast til budsjett og forslag til prioriteringer er presentert og drøftet med HTV/KVO i
dialogmøte fredag 5/11-21.
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Budsjettskriv
Kvinne- og barneklinikken
(1741S) Kvinne- og barneklinikken
Budsjett 2021
(1.1) Pasientrelatert inntekt
(1.2) Basistilskudd
(1.3) Andre inntekter

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

374 819

339 504

392 137

5%

16 %

17 318

98 711

98 711

81 070

-18 %

-18 %

-17 641

8 097

3 158

6 837

-16 %

116 %

-1 260

481 627

441 373

480 044

0%

9%

-1 583

34 912

35 863

34 022

-3 %

-5 %

-890

433 845

461 083

432 963

0%

-6 %

-882

12 867

16 612

13 056

1%

-21 %

189

3

3

3

0%

0%

0

481 627

513 561

480 044

0%

-7 %

-1 583

(3) Driftsresultat

0

-72 189

0

-33 %

-100 %

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

-72 189

0

-33 %

-100 %

(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester
(2.2) Lønn- og personalkostnader
(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

0
0

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Barne- ungdomsklinikken (BUK): Pandemisituasjonen har preget avdelingene ved at spesielt
BUK har hatt en stor reduksjon i antall innleggelser. Belegget har variert i perioder, og klinikken
har jobbet med å redusere utgifter tilsvarende aktiviteten som er til enhver tid. De pasientene
som har vært innlagt har vært ressurskrevende med behov for fastvakt over tid. Flere av barna
har hatt et kreftforløp og/eller en palliativ behandling. Ved sykefravær blant leger og
sykepleiere har klinikken prioritert å unngå strykninger på poliklinikkene. Det er krevende å få
dette til i den hastigheten som er nødvendig for å holde tritt med behovet. Barne- og
ungdomsklinikken har klart å tilpasse driften ved å låne ut medarbeidere til andre avdelinger og
foretak (Haukeland) og fordelt ferie, fridager og unngått innleie. Dette kan en se ved at BUK har
ligget under bemanningsplan i perioder. BUK har gjennom året hatt et stort antall fristbrudd, og
klinikken har hatt stort fokus på dette. Klinikken balanserer konsultasjoner mellom nyhenviste
som skal prioriteres og barn med kroniske lidelser som trenger oppfølging av spesialist over tid.
RS-sesongen har allerede startet, og en forventer at det blir en krevende tid med et høyt antall
innlagte. Hvis andre avdelinger må redusere elektiv operasjonsvirksomhet for å håndtere et økt
antall barn, vil dette totalt sett kunne bety et negativt økonomisk resultat.
P22: For 2022 legges til grunn en mer ordinær drift i forhold til aktivitet. Forbedringsprosjektet
med digitale konsultasjoner fortsetter, og en vil prøve ut ulike kartlegginger i forkant av
polikliniske konsultasjoner for en bedre og mer effektiv pasientbehandling. Fristbrudd og
reduksjon av disse har fullt fokus også i 2022.
Kvinneklinikken (KK) har for det meste holdt tritt med avtalte operasjoner og polikliniske
timer, og har holdt plan for aktivitet. I operasjonsplanlegging for gyn-pasienter tas det høyde for
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akutte keisersnitt. Dette fordi en per i dag ikke har et ø-hjelps-team på anestesi/operasjon med
unntak av fredager. Det gjør at gyn ikke stryker så mange operasjoner, de forskyves bare i løpet
av dagen. Hovedutfordringen for KK er mangel på jordmødre for å dekke både ordinær
bemanningsplan og vikarbehov. Føde-barselavdelingene jobber langsiktig med å få dette på
plass. Hovedsaken her er jordmorutdanningen ved UiS. På sikt vil dette bidra til bedre
rekruttering både for SUS og kommunene rundt. Oppstarten er utfordrende ettersom de samme
jordmødrene det er manko på, skal veilede og utdanne jordmorstudentene.
P22: For 2022 vil KK sammen med tre andre klinikker gå sammen om et prosjekt der målet er å
få gjennom flere planlagte operasjoner. Her vil en først og fremst se på om vi har
effektiviseringspotensiale i dagens drift og bemanning. Prosjekteier er Klinikk A.
Barne- og ungdomshabilitering (HABU): HABU har også merket pandemien i 2021, men i noe
mindre grad enn de andre klinikkene. Pasientbehandlingen har fokus på barn med langvarige og
kroniske helseutfordringer i ulike varianter. Behandlingen og oppfølgingen er tverrfaglig, og
klinikken jobber aktivt med samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette
vises igjen i for eksempel piloten Team på tvers sammen med Stavanger kommune.
HABU er i balanse på aktivitet og budsjett, og har per i dag ingen fristbrudd.
P22: For 2022 vil HABU ha prosjektet Videofluoroskopi for barn, som hovedprosjekt sammen
med radiologisk avdeling. Dette er et tilbud for barn med ernærings- eller spisevansker der en
mistenker utfordringer med selve svelgfunksjonen. En vurderer at ca 10 pasienter kan
inkluderes i 2022.
HABU har også hatt forbedringsprosjekt som omhandler digitale konsultasjoner og «time i
hånden». Disse prosjektene fortsetter i 2022.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
KK har de siste årene redusert bemanningen innen føde- og barselomsorgen i tråd med
reduksjon i fødselstall. Det er fremdeles fremskrivninger som tilsier fallende fødselstall frem til
2024, men faglige krav til svangerskapsomsorg og økt kompleksitet i fødepopulasjonen i dag
fører likevel til økt arbeidsinnsats. Det er en utfordring at en ikke får mobilisert eksisterende
arbeidskapasitet og opplever rekrutteringstørke.
BUK har en døgnaktivitet som påvirkes av variasjon i smittesituasjon både mellom år og
gjennom året. Per i dag har BUK en fortsatt utfordring knyttet til fristbrudd. Pediatri er et fagfelt
med få (2-3) spesialister innen det enkelte delområdet. Dette gjør faget sårbart ved at fravær av
noen få spesialister kan redusere kapasiteten betydelig. Ett av tiltakene er å langtidsplanlegge
legeplanene, og dermed vil en kunne redusere fristbruddene.
HABU har utfordringer med rekruttering av spesialister, og dette kan gi vansker med å gi en så
god pasientbehandling som en ønsker. En vil vurdere mulighetene for rotasjon av LIS mellom
BUK og HABU.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Både BUK, KK og HABU har utfordringer med å rekruttere kompetent personell. En konsekvens
av dette er dyre bemanningsløsninger, overtid, behov for merarbeid og fristbrudd eller ved å
ikke rekruttere som ved HABU.
KK har gjennom flere år hatt vansker med å rekruttere til jordmorstillinger, mye pga.
helgeproblematikk og tilhørende små stillinger. Et viktig strategisk tiltak er oppstart av
jordmorutdanning ved UiS. Første kull ble uteksaminert i sommer, og vi ser nå en forbedring i
rekrutteringssituasjonen til 100 % stillinger. Årsplan utarbeides for å kunne øke
stillingsprosentene til å dekke ledige vakter/stillinger. Det samarbeides tett med de ansattes
organisasjoner, og det er behov for å være løsningsorienterte på begge sider for å få dette til.
Stramme økonomiske rammer gir et begrenset handlingsrom, men det er et felles mål at
medarbeiderne våre skal ha gode arbeidsforhold på jobb med nok kjente kollegaer tilstede på
vakt.
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c. Risiko for å ikke nå budsjett
Med tanke på tidligere års erfaring med budsjettoppnåelse, er det stor risiko for at 2022 får et
negativt resultat ved årets slutt. Men mulighetene for å rette opp i og få et bedre resultat har
ikke vært større. Dette forutsetter at anestesibemanningen styrkes og at effekten for felles P22
med fokus på operasjonsflyt bidrar til økt aktivitet på Kvinneklinikken.
I tillegg vil enda et kull med jordmødre uteksamineres fra UiS, der allerede flere av disse er
ansatt. En ser for seg at aktiviteten ellers ved BUK, KK og HABU vil økes til et nivå som var før
pandemien.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
KBK vil ha delt drift da dagkirurgien blir værende i Hillevåg når BT1 flytter inn og poliklinikken
på KK blir værende igjen. HABU er ikke med i BT1.
BUK får hele driften flyttet i BT1. Det er likevel store utfordringer med romkapasiteten ift nytt
sykehus, og dette vil kreve en endring i måten en arbeider på, spesielt knyttet til poliklinikk.
Dette er et krevende arbeid, da medarbeiderne per i dag ikke ser at en skal klare å gjennomføre
antallet konsultasjoner som en mener er nødvendige. Det jobbes med problemstillingene, og
BUK vil være pilot i poliklinikkarbeidet.
KK har allerede hatt flere simuleringer med medarbeiderne på føde/barsel og gyn sengepost. De
har vært på Ullandhaug og sett hvordan rommene blir seende ut, og de jobber nå godt med egne
arbeidsprosesser opp mot nytt sykehus. En reell utfordring er at planlagte rom endres
underveis, og dette skaper uro. Samtidig ser en fordelene det er å få flytte inn i nytt og moderne
sykehus. I 2022 vil en ha behov for en avklaring på antall rom som gyn kan disponere,
omrokkering på andre ikke-pasientrom slik at driften optimaliseres og en avklaring på BT2 og
rekkefølgen her. Poliklinikk i nye SUS vil jobbes med for fullt i 2022 og årene som kommer.
4. Budsjettprosess i klinikken
Klinikksjef ved Kvinne-barneklinikken er ny, og det er beklagelig hvis medvirkningsprosessen
har blitt forsinket som følge av det. Avdelingssjefene har jobbet godt innad i egne avdelinger, og
budsjett og konklusjoner fra KBK vil drøftes i klinikkens AMU.
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Budsjettskriv
Mottaksklinikken
(2294S) Mottaksklinikken
Budsjett 2021

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt

613 152

561 597

634 380

3%

13 %

21 228

(1.2) Basistilskudd

267 161

267 578

219 163

-18 %

-18 %

-47 998

(1.3) Andre inntekter

1 478

1 478

1 478

0%

0%

0

(1) Sum Driftsinntekter

881 791

830 653

855 021

-3 %

3%

-26 770

(2.1) Varekostnader og Helsetjenester

134 293

134 293

136 042

1%

1%

1 749

(2.2) Lønn- og personalkostnader

723 107

751 798

694 086

-4 %

-8 %

-29 021

24 328

28 350

24 831

2%

-12 %

503

62

62

62

0%

0%

0

881 791

914 503

855 021

-3 %

-7 %

-26 770

(3) Driftsresultat

0

-83 850

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

-83 850

0

(2.3) Øvrige kostnader
(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
Oppholdstype
Dagopphold
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2021
2 587
15 212
79 903

Prognose 2021
2 280
14 421
102 422

Budsjett 2022
2 621
15 734
85 848

Endring B21/B22
1,3 %
3,4 %
7,4 %

Tabell 2: Aktivitet; Plan 2021, Prognose 2021 og Plan 2022. Inkludert polikliniske opphold
tilhørende TFG for dialyse (MT01).
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Mottaksklinikkens aktivitet er over 90 % øyeblikkelig hjelp. Disse pasientene må håndteres
fortløpende og pasientstrømmen er vanskelig å regulere.
Det er avgjørende å bygge opp overlegekapasitet ved gastroenterologisk seksjon. Det er
betydelige forsinkelser i kontroller, noe som medfører pasientrisiko. Klinikken har prioritert å
øke budsjettet med to overleger, samt styrke pleietjeneste og kontortjeneste.
Lungeposten har utfordringer med å beholde intermediærkompetanse. Optiflow maskiner er
satt inn i avdelingen uten tilførsel av personal. Pasienter med behov for optiflow krever ofte en
til en bemanning. Bemanningen styrkes med to årsverk fra 2022.
Antall pasienter med diabetes er økende. Klinikken øker kapasiteten med 0,4 sykepleier for å
forebygge senkomplikasjoner i tillegg til økt aktivitet knyttet til svangerskapsdiabetes og
osteoporose.
Invasiv kardiologisk poliklinikk og klinisk kardiologisk poliklinikk driftes på to steder med en
felles ledelse. Aktiviteten er høy og driftsmodellen ulik. Klinikken planlegger en egen
avdelingssykepleier for hver av de to enhetene.
Den vedtatte opptrappingen av revmatologiske pasienter er i gang. Oppdatering av plan basert
på erfaringer så langt viser at klinikken trenger tilført en avdelingssjef og en fysioterapeut i
2022. Sistnevnte finansieres av økt aktivitet.
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Psyk/som/rus enhet etableres mars 2022. Beregnede merinntekter for Helse Stavanger er
budsjettert som ISF-inntekter på OBA. Variabelt budsjett for fastvakter er tilført OBA.
OBA sengepost har økende utfordringer knyttet til vold og trusler mot ansatte samtidig med en
høy pasientgjennomstrømning. For å ivareta pasienter og ansattes sikkerhet bør pleiefaktor
økes på kveld og natt. Vi ser ikke at vi kan prioritere dette i denne omgang.
På grunn av økende bekymring for pasientsikkerhet er det nødvendig å øke tilgjengelig
kompetanse på natt fra en til to erfarne LIS. For å opprettholde utdanningstakten kreves tilførsel
av stillinger. Vi ser ikke at vi kan prioritere dette i denne omgang.
Frem mot Nye SUS vil akutt- og mottaksmedisin (AMM) bakvaktslag kunne ivareta flere
funksjoner som klinisk lederskap i akuttmottak, overlegekompetanse inn mot OBA,
psyk/som/rus enhet og intermediær enhet. Det er nødvendig å etablere et bakvaktslag for å
kunne formalisere SUS som utdanningsinstitusjon for AMM. Dette forventes ivaretatt av
prosjektet som skal beskrive intermediær, korttidskonsept og AMM-rollen.
Akuttmottaket inngår i akuttflytprosjektet som forberedelse til nye SUS. Funksjonen
«flowmaster» er et produkt av OU-arbeidet, og har under pandemien blitt vel etablert. Denne
rollen er en betydelig avlastning for vaktlederrollen. Rollen bidrar også til veiledning av de
ferskeste sykepleierne, dobbeltkontroll av medikamenter og annen kvalitetssikring.
For 2022 vil klinikken følge opp endringen i månedsverk på en månedlig basis, med mål om å
komme ned til budsjettert nivå. Opplæring, fokus og detaljert oppfølging i noen enheter er noen
av virkemidlene for å nå målet.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a) Pasientbehandling; risiko og tiltak
I ROS-analyser av årsplanene for de fleste sengepostene fremkommer mangel på bemanning og
kompetanse som et alvorlig risikoområde. Dette behovet er ikke dekket inn i vårt budsjettforslag
da vi ikke har funnet rom med dagens forutsetninger.
På tross av omlegging fra døgn til dag har ikke overbelegget blitt redusert. Inneliggende
pasienter er mer ressurskrevende. Det har over tid vært en økende pasientgjennomstrømning
som har ført til økt krav til utskrivning av pasienter også på kveld og helg, uten endring i
bemanningsfaktor. Dette medfører økt risiko i pasientbehandlingen.
For å ivareta faglig forsvarlighet er det nødvendig å styrke den medisinske kompetanse med en
erfaren LIS på natt. Dette er midlertidig løst med forskyvning fra dag til natt. Uten tilførte
stillinger vil dette gå ut over postbemanningen, medføre forsinkelse i pasientforløp og
forsinkelse i utdanningsløp. Vi ser en høy risiko i pasientbehandlingen.
b) Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
Mottaksklinikken har hatt en betydelig belastning i forbindelse med covid-19 pandemien. Det
har vært en økning i langtids sykefravær. Det forventes at korttidsfraværet vil øke grunnet nye
retningslinjer for når man skal holde seg hjemme ved sykdom, samt en forventet kraftig
influensasesong. Dette kan forsterke belastningen på de som må dekke inn fraværet.
Antall brudd på AML har gått opp de senere årene og øker med 10-15 % årlig. Tall pr september
-21 er på samme nivå som hele 2020.
Akuttmottaket har vært gjennom en stor omstilling i forbindelse med pandemien, og er nå i gang
med nedbemanning samtidig som pasienttilstrømningen går opp. Sengepostene har økende
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overbelegg. Det er ingen tegn til at denne vil gå ned i 2022. Avviksmeldinger fra ansatte i Synergi
rapporterer at det er en ubalanse mellom arbeidsoppgaver og ressurser.
Innspill til 2022 budsjett vil bidra til å redusere risikoen for arbeidsrelatert sykefravær og brudd
på AML sammenlignet med en situasjon uten nye tilførte midler. Det er likevel en bekymring
knyttet til vedvarende underbemanning i Mottaksklinikken sett i forhold til faktisk pasientantall.
Fire av klinikkens sengeposter er meldt inn som deltakere til programmet «der skoen trykker»
som er vist å ha effekt på arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Klinikken har over år jobbet med
oppgavedeling for å sikre riktig kompetanse på rett sted. Det har vært tettere oppfølging av nivå
4 ledere i en krevende tid. Fremover fokuserer vi på systematisk og målrettet simulering,
undervisning og annen fagutvikling.
c) Risiko for å ikke nå budsjett
Klinikken har over år hatt overforbruk av månedsverk da aktiviteten ikke står i forhold til
budsjettert bemanning. Det er stadig flere pasienter på sengeposter som krever en til en
oppfølging. Dette som følge av lav intermediærkapasitet og problemstillinger som delirium og
utagering. Situasjonen fører til fokus på kortsiktige løsninger som går på bekostning av
langsiktig kompetansebygging og vedlikehold. Slitasje hos personell gir økt risiko for tap av
kompetanse, høy turnover og høyt sykefravær.
Det er liten mulighet for å påvirke inntektene fra døgnopphold på grunn av liten andel elektiv
aktivitet. Svingninger i pasientstrømmen på grunn av ytre forhold gir en risiko for å ikke nå
inntektskravet.
Klinikken vurderer at det er svært stor risiko for ikke å nå budsjett med nåværende
budsjettfordeling.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Prosjektet MOBA ny klinikk må avklares med budsjettimplikasjoner. Etter vårt syn bør denne
vært etablert innen høsten 2022 som forberedelse til nytt sykehus. Innenfor denne utredningen
ligger AMM rollen, intermediær, korttidskonsept og akuttmottak. Utfallet av utredningen vil ha
påvirkning på organisasjon, ledelse og økonomi.
Kardiologi har en bekymring knyttet til antall subakutte og overvåkningssenger i nytt sykehus.
Organisering og ledelse knyttet til poliklinikker, sengeposter og kontortjenesten vil endres med
nytt sykehus. Kompetanse og fordeling av personalressurser er svært viktig.
Antall poliklinikk rom i mellomfasen vil være avgjørende for en effektiv drift.
4. Budsjettprosess i klinikken
Alle seksjoner har hatt en gjennomgang vedrørende stillinger og bemanningsplan. Innspill
herfra og grunnlag for aktivitet er diskutert med hver enkelt seksjon i egne møter.
Budsjettprosessen ble presentert for nivå 4 ledere 4. oktober med en oppdatering 6. desember.
Klinikken gjennomførte budsjettmøte med økonomi 23. november. Budsjettets forutsetninger og
prosess ble presentert for AMU 5. oktober. Endelig budsjett ble presentert i AMU 20. desember.
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Budsjettskriv
Prehospital klinikk
(2376S) Prehospital klinikk
Budsjett 2021
(1.1) Pasientrelatert inntekt
(1.2) Basistilskudd
(1.3) Andre inntekter
(1) Sum Driftsinntekter
(2.1) Varekostnader og Helsetjenester

Prognose 2021

Prosentvis vekst
mot B2021

Budsjett 2022

Prosentvis vekst
mot P2021

Endring i kr

32 245

24 964

32 974

2%

32 %

730

271 750

271 750

278 571

3%

3%

6 821

1 880

4 792

1 880

0%

-61 %

0

302 835

301 505

313 425

3%

4%

10 590

15 554

15 611

15 787

2%

1%

233

(2.2) Lønn- og personalkostnader

171 013

180 061

176 637

3%

-2 %

5 624

(2.3) Øvrige kostnader

112 888

103 615

114 582

2%

11 %

1 693

6 419

4 659

6 419

0%

38 %

0

302 835

303 945

313 425

3%

3%

10 590

(3) Driftsresultat

0

-2 440

0

(4) Sum Finans

0

(5) Totalresultat

0

-2 440

0

(2.4) Av- og Nedskriving
(2) Sum Driftskostnad

0
0
0

Tabell1: Økonomi; B 2021, Prognose 2021 og B 2022
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett
Ambulansetjenesten har hatt en økning i aktivitetsnivået på rundt 9 % fra 2019 (2020 hadde en
svak nedgang i antall oppdrag pga. pandemien). Det innebærer rundt 3000 flere
ambulanseoppdrag, og det er gjort omstillingstiltak for å utnytte eksisterende ressurser bedre.
En følger særlig belastningsrapporter og registrerer høy belastning for flere av
ambulansestasjonene, særlig knyttet til sentrale strøk som fører til økt forskyvning av ressurser.
Samtidighetskonflikter har vært økende i 2021, og det er gjennomført omstilling med flytting av
ressurser fra distrikt til sentrale strøk. Klinikken vil vurdere om effekt av omstillingstiltak er
tilstrekkelig for å ivareta nødvendig beredskap.
Helse Stavanger overtok i 2020 drift av ambulansestasjon i Hjelmeland, og har fram til nå leid
midlertidig lokaler til mannskap. Det forventes økte driftsutgifter pga. behov for etablering av
permanent stasjon. Det har til nå vært et opphold i midlertidige leide lokaler, som ikke
tilfredsstiller krav gitt av arbeidstilsynet i tilsyn i 2018/19.
AMK hadde i 2020 nærmere 156 000 henvendelser, og prognosen for 2021 tilsier rundt 169 000
henvendelser. Det er en økning som har medført et stort press på sentralen i 2021. For å ivareta
kvalitet og pasientsikkerhet er det foreslått en rekke tiltak, blant annet oppbemanning enkelte
dager i uken.
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak
Økt aktivitet i AMK og ambulanse fører til situasjoner med samtidighetskonflikter hvor
etterspørselen er større enn kapasiteten. Det er i 2021 gjennomført et arbeid i AMK for å
identifisere ulike HMS-, kvalitet- og pasientsikkerhetstiltak. Gjennomgang av
arbeidsmetoder og oppgaver, økt samhandling med legevakt og andre nødetater og
publikumskampanje er blant foreslåtte tiltak.
b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak
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Det har vært økt aktivitet i 2021, noe som påvirker spesielt AMK og ambulansetjenesten.
AMK har utarbeidet en rapport som viser økning i aktivitet over tid og foreslår tiltak (se
tiltak under punkt a).
c. Risiko for å ikke nå budsjett
Aktiviteten i klinikken har vært økende de siste årene, og har gjennom pandemien og
etter gjenåpning vært spesielt høy. For ambulansetjenesten har overtid og innleie vært
høyt siste år, på tross av forsøk på å etablere overtallsbemanning. Det skyldes både høy
aktivitet, behov for ekstra bemanning i forbindelse med pandemi, ubesatte stillinger og
fravær. Det jobbes fortsatt i 2022 med robuste løsninger for å redusere overtid og
innleie.
Luftambulansetjenesten er en høyspesialisert avdeling, med begrensninger i antall
tilgjengelige leger med riktig kompetanse. Fravær, overlegepermisjoner og obligatoriske
kurs fører til overtid som i liten grad er til å unngå. Fravær og krav om økt obligatorisk
trening gir økte utgifter. I 2022 vil avdelingen ha tilgang til kvalifisert personell som
vikarer, noe som vil kunne gi redusert overtid og ekstraarbeid.
AMK avgir ressurser til nasjonale/interregionale prosjekter og må erstatte personell som
inngår i arbeidet. Også her er det krav til spesialkompetanse for å ivareta
arbeidsoppgaver, hvilket betyr at ansatte ofte må dekke for hverandre og vikarer i
mindre grad er tilgjengelig.
Pasientreiser - aktivitetsøkning / merkostnader
Det er en usikkerhet knyttet til om det vil bli utstedt flere rekvisisjoner til reiser (drosje
og fly) for behandling lokalt, regionalt og nasjonalt grunnet etterslep/utsatte
behandlinger under pandemien.
3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus
Luftambulanseavdelingen flytter til Ullandhaug i 2024, ny base er under oppføring.
AMK-sentralen ligger i MOBA, bygget og er del av BT2 /mellomfasen. Det er utarbeidet to
rapporter knyttet til strategi for AMK i løpet av 2021, begge konkluderer med at det er
hensiktsmessig at AMK-sentralen plasseres på Ullandhaug. Flytting av AMK midlertidig kan bli
nødvendig dersom MOBA bygget må tømmes i mellomfasen før det er klar ny sentral på
Ullandhaug. Det jobbes med å utarbeide kostnadsbilde for flytting av sentralen, samt se på
alternativer for midlertidige lokaler dersom det skulle bli aktuelt.
Med todelt drift vil det være behov for transport av pasienter mellom lokasjonene, det er
nødvendig å se på konsekvenser av driftsmodellen knyttet til transportbehov. Både
Pasientreiser, AMK og Ambulansetjenesten vil bli berørt av økt behov for transport. Avklaring av
behov og konsekvenser for disse tjenestene er viktig for at en skal rekke å iverksette tiltak som
f.eks oppbemanning eller skaffe transportressurser tidsnok. Økning av kapasiteten i disse
tjenestene kan også medføre økt behov for lokaler/infrastruktur.
4. Budsjettprosess i klinikken
Det er gjennomført møter med alle avdelinger og seksjoner for en grundig gjennomgang av
bemanningsplaner. Det er i tillegg gjennomført egne budsjettmøter mellom avdelingssjef,
klinikksjef og controller for å fordele kostnader innenfor eget budsjett. Klinikkens samlede
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budsjett er gjennomgått i ledermøte i klinikken, tatt opp i AMU, samt informert om i ledermøter i
ulike avdelinger i klinikken.
Vernetjeneste og tillitsvalgte er invitert til gjennomgang av budsjett.
Det er ulike prosesser som påvirker budsjettinnspill, både nasjonale, regionale og lokale og en
har jobbet med å skaffe oversikt og innhente priser for innspill til budsjett.
I og med at klinikken i stor grad er rammefinansiert, er det begrensede påvirkningsmuligheter.
Kun RAKOS og Pasientreiser har inntektsbasert finansiering.
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