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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Økende ventetider i psykisk helsevern, fristbrudd spesielt innen ortopedi og et for høyt antall
månedsverk er hovedrisikoer for sykehuset. Det er også økende covid-19 smitte i regionen, men høy
vaksinasjonsgrad i befolkningen og blant medarbeidere fører til få innleggelser og normaliseringen av
drift fortsetter.
Pågangen til psykisk helsevern fortsetter og fører til økende ventelister. Dette er særlig
bekymringsfullt blant barn og unge hvor ventetiden nå er rundt 70 dager. Medarbeiderne i klinikken
har jobbet ekstra for å hjelpe pasienter. En del av utfordringsbildet er mangel på kvalifiserte
spesialister. Administrerende direktør forventer at rekruttering og utdanning av spesialister
kombinert med en fortsettelse av det gode samarbeidet med kommunene blir veldig viktig også i
tiden fremover.
Ved utgangen av august var det 1509 fristbrudd på ventende pasienter ved Helse Stavanger. Det er
altfor mange. Tallet har økt hver måned siden april. Det jobbes veldig godt i klinikkene for å få tallet
ned og mange gode tiltak er iverksatt. Flere av tiltakene tar dessverre noe tid før de gir resultater,
men administrerende direktør forventer at tallet skal reduseres gradvis i løpet høsten og være tilbake
til et mer normalt nivå i løpet av første halvår 2022.
Administrerende direktør anbefaler at de fleste korona-tiltak avvikles i september. Det kan gi noe
høyere risiko i akuttmottaket, men høy vaksinasjonsgrad i befolkningen og blant medarbeidere tilsier
at denne risikoen er akseptabel. Avviklingen av korona-tiltakene vil redusere antall månedsverk ned
mot budsjettert nivå og dermed gi foretaket handlingsrom.
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Det gjøres ingen reduksjon i avdeling for medisinsk biokjemi. Test-kapasitet opprettholdes ettersom
dette er svært viktig når hverdagslivet skal normaliseres i regionen. Høy testkapasitet er planlagt
gjennom influensasesongen.

2. Tiltak for å redusere månedsverk
Foretaket har fortsatt flere månedsverk enn budsjettert. Disse er knyttet til beredskap for pandemien
og prosessen med å redusere beredskapsnivået er iverksatt. Det er mottaksklinikken, driftsservice
(vakthold, portør, renhold, m.m.) og medisinsk mikrobiologi som representerer de store økningene.
De fleste månedsverkene er engasjert mottaksklinikken.
Arbeidet med å redusere månedsverk startet før sommeren og fra mai til august ble netto
månedsverk redusert fra 836 til 746 i mottaksklinikken. Det er fortsatt 26 månedsverk utover
budsjett, men de fleste av disse blir avviklet i løpet av september og oktober.
Driftsservice har også redusert de fleste ekstra stillinger i tråd med foretakets beredskapsnivå for
pandemien.
Ved avdeling for medisinsk mikrobiologi blir det bare mindre justeringer. De fleste stillingene her
videreføres for å ha beredskap til å gjennomføre testing i stort volum. Dette er i tråd med
retningslinjer fra Helse Vest.

3. Tiltak for å redusere fristbrudd
Det har vært en kraftig økning i antall fristbrudd de siste månedene. Det er flest fristbrudd i
ortopedisk avdeling, og en rekke tiltak er satt inn for å redusere fristbruddene.
Osteoporosepoliklinikken:
Det er flest fristbrudd ved osteoporosepoliklinikken. Her er det kjøpt inn en ny DXA-maskin (måling
av beintetthet) og den blir tatt i bruk i begynnelsen av november. Dette vil øke kapasiteten
betraktelig og således bidra til reduksjon i ventetid. Foreløpig estimat er at fristbruddene skal være
håndtert innen mars 2022.
Ortopedisk poliklinikk:
I avdelingene traume/artroskopi og fot/ankel/barn er det fristbrudd. Her er det leid inn ekstra
ressurser og det er planlagt kveldspoliklinikk i september og oktober. Det er estimert å bruke 12 uker
for å komme à jour.
Sentraloperasjon – proteseoperasjoner:
Det er også noe fristbrudd på proteseoperasjoner. Her samarbeider foretaket med sykehuset i
Flekkefjord og Haraldsplass Diakonale sykehus for å redusere fristbruddene. Alle pasienter i kø er
kontaktet og har fått tilbud om behandling.
Smertepoliklinikken:
Kapasiteten i foretaket innen smertebehandling er ikke tilstrekkelig. Det pågår et internt prosjekt der
flere klinikker er involvert for å vurdere alternativ organisering med på sikte på å bedre kapasiteten
og styrke dette tilbudet.
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4. Korona-pandemien per august
Smittetrykket har vært stabilt gjennom sommeren. Etter sommeren har smittetallene økt til et snitt
på rett under 30 tilfeller per dag i Sør-Rogaland. En fjerdedel av de registrerte tilfellene i Rogaland er
over 40 år. Kommunene rapporterer at langt de fleste smittetilfellene er knyttet til innreise og
nærkontakter, og at andelen med ukjent smittevei er lav.
Andel innlagte pasienter med covid-19 har vært lavt gjennom sommeren, og svært få har hatt behov
for intensiv og/eller intermediær behandling. Alle innlagte covid-pasienter er håndtert i ordinære
infeksjons-sengeposter.
God vaksinedekning i befolkning gir grunn til å forvente at antall innleggelser vil holde seg på et
håndterbart nivå utover høsten. Det er fortsatt et potensiale for stor smitte i de yngre
aldersgruppene.
FHI har uttrykt bekymring for at influensasesongen 2021/2022 kan bli mer alvorlig enn vanlig. Dette
er både knyttet til en usikkerhet om hvor virksom influensavaksinen vil bli i år, og fordi færre
personer har blitt utsatt for influensasmitte det siste året og dermed ikke har utviklet naturlig
immunitet. Covid-pasienter og influensapasienter kan utfordre foretaket på den totale kapasiteten
av enerom og isolater.
Vaksinedekningen for covid-19 blant medarbeidere på SUS er nå 85 prosent. Det har vært fem
alvorlige hendelser i vaksinasjonslokalet. Hendelsene er håndtert med normale rutiner, og det har
gått bra med alle fem.

5. Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Første hovedmål i styringsdokumentet fra Helse Vest er å unngå unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen.
Per august 2021 har Helse Stavanger i somatikken fremdeles noe høyere ventetider enn de andre
helseforetakene i regionen. Det er ortopedisk avdeling i Klinikk A som utpeker seg med lange
ventetider og et høyt antall ventende. Dette er omtalt i avsnitt over.
Beleggsprosenten målt klokken 07.00 for Helse Stavanger samlet sett var i august 77 prosent, men
med en betydelig variasjon mellom klinikkene. August-tallene viser at antallet korridorpasienter
fortsatt er lavere enn pre-pandemi. Antall utskrivningsklare pasienter er høyere enn samme periode i
2020, men lavere enn tilsvarende periode i 2019 og 2018.

6. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Andre hovedmål fra foretaksprotokollen er å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB).
Innen voksenpsykiatri (VOP) er gjennomsnittlig poliklinisk ventetid for behandlede 50 dager, over
målet på 40. Gjennomsnitt for de som fortsatt venter er 46,6 dager. Det framkommer 1 fristbrudd for
ventende, men dette er en feilregistrering ved Sola DPS, og denne er nå rettet.
Antallet nye henvisninger til VOP er økende, og i august var det en økning på 15 % (248 mot 216 i
2020). Det er variasjon fra måned til måned, men trenden er at henvisningsmengden øker jevnt over
tid, og trendkurven går fra ca. 240 i januar 2019 til rundt 285 i august 2021. Dette tilsvarer en økning
på 18,75 % i denne perioden på litt over to år.
side 4

Aktivitet døgn VOP: Antall sykehusopphold gikk noe opp fra juli til august, med 188. Hittil i år er det
en nedgang i sykehusopphold fra 1581 i 2020 til 1467 i 2021 (-7 %). Beleggsprosent i august er 70 %, i
hovedsak pga lavt belegg på DPSene i Sola og Stavanger.
Klinikken har utfordringer knyttet til å rekruttere sentrale medarbeidere. Lege- og
psykologspesialister har over tid fått flere oppgaver fra lovgiver og oppdragsgiver, og klinikken har
satt som en av sine viktigste oppgaver å rekruttere og beholde disse fagpersonene. Fra januar i år har
antallet fast ansatte lege-spesialister variert mellom 42 og 48 av 54 budsjetterte stillinger. I august er
46 stillinger besatt. For psykologspesialister har antallet gått ned fra 34 til 31 besatte stillinger av 41
budsjetterte.

Psykisk helse barn, unge og rusavhengige
Antall henvisninger til klinikken er høyere i august 2021 enn den var i august 2020, men det er en
nedgang sammenlignet med økningen i antall henvisninger våren 2021. Ventetiden for å få tilbud i
psykisk helsevern barn og unge (PBU) øker, og har nå en gjennomsnittlig ventetid på ca. 70 dager.
Det er rapportert tre fristbrudd i perioden.
Antall innleggelser til sengepostene for ungdom i alderen 13–18 år har også vært høy gjennom
våren og sommeren. Bare i august 2021 var det innlagt over 250 pasienter, noe som er høyeste
aktivitet siden sengepostene ble etablert i 1994. Det kan se ut som det har vært en liten nedgang
etter skolestart. Det er fortsatt flere enn normalt som legges inn med alvorlig spiseforstyrrelse, og
her er det ingen nedgang.
PBU jobber systematisk med flere tiltak – som Barn og unges helsetjeneste, barn og unges
rettigheter og avklaringsmøter mellom kommunene og PBU.
Utfordring med rekruttering av leger:
Klinikken sliter med å beholde og rekruttere overleger. Dette gjelder både psykisk helsevern barn og
unge (PBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). PBU mangler en av tre overleger på
sengepost og mangler overleger på BUP Madla, BUP Sentrum, BUP Hinna og BUP Bryne. 8 av 18
LIS3- stillinger (leger i spesialisering) er nå besatt av LIS1 i mangel av kvalifiserte søkere.
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) får kvalifiserte søkere til ledige stillinger.
Avdelingen blir vurdert som faglig attraktiv, men er ikke konkurransedyktige på lønn sammenlignet
med andre virksomheter og foretak. Avdelingen har ved utgangen av august tre ledige
overlegestillinger. Det er behov for en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin da dette er en
forutsetning for å bli godkjent utdanningsinstitusjon innen denne spesialiteten. De ledige stillingene
får innvirkning på den faglige kvalitet som pasientene mottar og reduserer kapasiteten til å kunne
samhandle med andre deler av spesialisthelsetjenesten om gode behandlingsforløp.
For psykologer er det utfordrende å rekruttere nye, men foreløpig greier klinikken å beholde
medarbeidere ved å ha oppmerksomhet på å legge til rette for godt arbeidsmiljø og muligheter for
fagutvikling.
Stayer-studien
KORFOR er et regionalt kunnskaps- og forskningsnettverk som er organisert i klinikk psykisk
helsevern, barn, unge og rusavhengige. I KORFOR har Stavanger universitetssjukehus et av landets
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fremste rusforskningsmiljøer. Stayer-studien er en studie i regi av KORFOR og gjennomføres på
pasienter i opptaksområdet til SUS.
Studien har pågått siden 2012, med datarekruttering i perioden 2012 til 2016. Stayer-kohorten består
av 208 deltakere med rusvansker, og 34 kontroller. Målet med studien er å følge kohorten i 10 år, og
på den måten få unik innsikt i langtids-utfallene for pasienter med rusvansker. Per dags dato er
Stayer-prosjektet den mest omfattende langtids-studien av denne pasientpopulasjonen som vi
kjenner til. Studien er primært bygget som en kvantitativ studie, men bruker også kvalitative
metoder, som intervju med deltakerne. Stayer-studien er ferdig med datainnsamlingen i 2026, og er
planlagt avsluttet i 2028.
Per september 2021 har prosjektet ledet frem til 18 internasjonale publikasjoner, to PhD-grader, og
fire mastergrader. For øyeblikket er tre artikler under fagfellevurdering i internasjonale tidsskrift, og
ytterligere tre er forventet innsendt i løpet av høsten 2021.
Publikasjonene har så langt vært sentrert rundt to hovedtema:
1. Forskning på tilfriskningsprosessen: flere publikasjoner knyttet til klinisk tilfriskning, og
personlige tilfriskningsprosesser. Alle har høy klinisk relevans.
2. Behandlingsrettet forskning: flere publikasjoner rettet primært mot behandlingsapparatet.
Tematisk er disse sentrert rundt 1) kognitiv funksjon, 2) traumer, 3) langtids tilbakefall til rus.
Disse har også nyttig klinisk betydning, som avdelingen implementerer i daglig praksis.
I dag er det tre seniorforskere og fem PhD-kandidater tilknyttet Stayer-studien. Det er etablert
samarbeid med to internasjonale forskere, samt tre nasjonale miljøer.

7. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Tredje og siste hovedmål i styringsdokumentet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Uønskede pasientrelaterte hendelser
Antall pasientrelaterte hendelser registrert i Synergi er noe høyere i juni og juli måned sammenlignet
med tilsvarende periode i 2020. Det kan ha sammenheng med høy aktivitet i sommer.
Det er meldt 22 hendelser til Statens helsetilsyn hittil i år. I løpet av sommeren er det meldt fire
hendelser knyttet til fødsel. Kvinneklinikken har igangsatt et analysearbeid for å finne eventuelle
fellestrekk og risiko-områder.
PasOpp
Høsten 2020 ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse, PasOpp, blant et utvalg pasienter
utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Fra Stavanger universitetssjukehus
svarte 222av 400 inviterte pasienter på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 58 %.
Det er gjort endringene i datainnsamlingen siden 2019, og disse endringene kan ha påvirket
resultatene. Sammenlikning av resultater fra 2019 må derfor gjøres med forsiktighet.
Pasienter fra Stavanger universitetssjukehus er stort sett fornøyd med sykehuset, og svarer nokså likt
sammenlignet med resultatet nasjonalt - og sammenlignet med resultater for siste undersøkelse i
2019. SUS skårer lavere enn nasjonalt gjennomsnitt på spørsmål knyttet til standard på sykehuset.
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Disse seks spørsmålene omhandler utstyr, rom, renhold og mat. I tillegg skårer SUS noe lavere på
spørsmål om utskrivning (57) sammenlignet med 2019 (61) og nasjonalt (62).
SUS skårer også lavere (63) enn nasjonalt (70) gjennomsnitt på spørsmål om pårørende tilfredshet.
Sammenlignet med resultater fra 2019 (74) er det en lavere skår i år. SUS skårer høyere på ventetid
(67) sammenlignet med 2019 (57). Det er imidlertid kun 72 pasienter som har svart på dette
spørsmålet som kun gjelder for elektive pasienter.

Pakkeforløp kreft – organisering og oppfølging i foretaket
Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Pakkeforløpene er
nasjonalt standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart
uten unødvendig ventetid.
For tiden er det 24 organspesifikke pakkeforløp pluss ett diagnostisk pakkeforløp som registreres.
Innenfor de 24 organspesifikke kreftformene er målet at minst 70 % av pasientene blir inkludert i
kreftpakkeforløp, og at minst 70% gjennomfører pakkeforløpet innen standard forløpstid
Fra 2021 har alle pakkeforløp i HST en sykepleier eller kreftsykepleier som forløpskoordinator med
ansvar for at målet nås.
Pasienten skal ha direkte nummer til forløpskoordinatoren. Forløpskoordinatoren skal sørge for
kontinuitet, som vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk
begrunnet ventetid. Er det lang ventetid, prøver forløpskoordinator å framskynde timer og
undersøkelser. Forløpskoordinatoren samarbeider med både radiologer og timebestilling på
radiologisk avdeling og patologer, samt andre relevante samarbeidspartnere som f.eks. kirurger og
onkologer. Måloppnåelse er svært avhengig av at forløpskoordinatoren er tett på.
De fleste pakkeforløp har møter hvor et multidisiplinærtteam (MDT) gjennomgår den videre
utredning og behandlingsforløpet. Forløpskoordinatoren har ansvar for at rett pasient er meldt opp
til rett MDT møte. Flere forløp har også regionale MDT-møter med Helse Vest.
Forløpskoordinator har ansvar for pasienten frem til oppstart av behandling, og i noen tilfeller følger
forløpskoordinator pasienten videre om det er aktuelt med såkalt persontilpasset behandling.
Forløpskoordinatorene har en sentral rolle om pasientene får tilbakefall av sykdommen.
Det kan være en stor utfordring å oppnå måltallet når pasienten må overføres til annet helseforetak
(Haukeland universitetssjukehus) for behandling . Her hjelper det godt med regionale MDT møter på
tvers. Det har også hjulpet med å sende digital henvisning innad i Helse Vest.
Felles forståelse av kodepraksis kan også være en utfordring mellom foretakene. Pasienten blir
kodet som «overført til annet sykehus» og det nye helseforetaket skal fortsette kodingen i
pakkeforløpet.
HST har fortsatt noen utfordringer med å oppnå måltallet innenfor enkelte diagnosegrupper. Enkelte
pakkeforløp opplever ventetider innenfor flere service-avdelinger (PET-CT, skjelettscintigrafi,
patologisvar). Det som fungerer veldig bra er at forløpskoordinator har faste dager og klokkeslett der
de bestiller undersøkelser.
Operasjonskapasitet oppleves utfordrende for noen pakkeforløp. For lungekirurgi er man avhengig av
thoraxkirurg som kommer fra HUS for å operere pasienter på SUS. Her er det et godt samarbeid

side 7

mellom foretakene. De fleste lungekrefttilfellene opereres dog på HUS. På sikt kan situasjonen bedre
seg gjennom utdanning av thoraxkirurg med ansettelse ved SUS.
Innenfor prostata er det lokale ressursutfordringer både når det gjelder antall urologer og
operasjonskapasitet. Et annet risikomoment som har innvirkning på oppnåelse av måltallet, er
samarbeid på tvers av foretakene rundt diagnostikk og behandling.
Det er forlenget utredningsforløp på enkelte pakkeforløp av medisinske årsaker. I tillegg kan
forsinket koding påvirke statistikken.
«Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter er på trappene. Pakkeforløp hjem skal sørge for at
kreftpasienter følges opp bedre hjemme i egne kommuner etter behandlingen på sykehus. Ved
behov samhandler forløpskoordinator allerede med kreftsykepleier/kreftkoordinator i kommunen.
Foreløpige tall viser at pasienter i pakkeforløp for kreft ikke har fått store forsinkelser under covid-19
pandemien. Tallene må tolkes med forbehold da tallgrunnlaget ikke er analysert ferdig. En utfordring
under pandemien har vært færre tilgjengelige timer ved radiologisk avdeling.
For å oppnå en varig forbedring av måloppnåelse i Helse Vest er det satt i gang et regionalt
forbedringsarbeid. Dette vil i første rekke omfatte to typer forløp; forløp som går på tvers av
foretakene og forløp som omfatter mange pasienter i eget foretak. Forbedringsmetodikk vil bli
benyttet. Dette er nå kommet i gang for lungekreft med en lokal arbeidsgruppe og medlemmer fra
SUS i den regionale arbeidsgruppen.
Ved vurdering av de individuelle pakkeforløpene (avsnitt 3.8 i vedlegg til virksomhetsrapporten) er
det viktig å ta i betraktning at mange inneholder få pasienter, og at dette kan medføre store
svingninger i prosentvis måloppnåelse gjennom året.
Oppsummert kan følgende tiltak listes opp med tanke på arbeidet med å oppnå måltallet for alle
pakkeforløp kreft:
1. Ansettelse av en overordnet forløpskoordinator som følger opp forløpskoordinatorene ute i
klinikkene, samt samarbeid på tvers av klinikker og avdelinger både lokalt og regionalt.
2. Tettere oppfølgingsmøter på ledernivå.
3. Berørte klinikker har satt av ekstra ressurser til arbeidet med pakkeforløp kreft.
4. Etablert tettere samarbeid på tvers av klinikker både lokalt og regionalt

8. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling
Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt






Ingen skader i perioden.
Byggeprosjektet følger planen, stor aktivitet gjennom hele perioden, inkludert i ferien
Bygg A har nådd full høyde. Montering av teknisk etasje fortsetter i begge A-byggene.
Status fasademontasje: Bygg A er stort sett ferdig både i atriet og ytterfasadene, gjenstår noe
mindre arbeid mot torget
Utvidelsen av B-bygget avsluttet programmeringen og brukermøtene før ferien, nå fortsetter
prosjekteringsgruppen med detaljprosjekteringen.
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Nær 380 personer i snitt på byggeplass daglig, men aktiviteten er i ferd med å ta seg opp
ettersom flere entreprenører skal i gang på byggeplass.
Ingen covid-19 smitte på byggeplassen. Entreprenørene skal fortsatt følge gjeldende
smittevernregler.
Arbeidet med forprosjektrapport for den såkalte mellomfasen, dvs funksjoner som ikke blir
med i BT1 er i oppstartsfasen, fortsetter etter ferien
Byggetrinn 2 arbeider videre med alternativet vedtatt av styret før sommeren.
Konseptrapporten ferdigstilles i oktober.

Organisasjonsutvikling – OU
Prosjektet poliklinikk har testet dagens drift i nye arealer sammen med Barne- og ungdomsklinikken.
Det har vært positivt å se hvordan klinikken jobber for å endre pasientflyt og tenker nye løsninger.
Læringspunktene bearbeides og vil inngå i et forslag til nytt prosjektmandat. Dette blir relevant for
resten av poliklinikkene. Prosjektets oppgave blir å finne en egnet poliklinikkflyt med minst mulig
justering av arealet. Det kan være nødvendig med justeringer i form av lettvegger.
Sengeprosjektet har nå fått beslutning på kliniske arbeidsprosesser i sengeområdet. Prosjektet går
over i implementeringsfase. Det arbeides tett med IKT for å sikre støtte til kommunikasjon og
samhandling. Dette er nødvendig for å understøtte gevinstrealiseringsbehovet knyttet til sambruk av
personell og utjevning av arbeidsprosesser.
Det skal ansettes en prosjektleder til organisering, ledelse og bemanning som er et
samarbeidsprosjekt mellom OU og personalavdelingen. Økonomiavdelingen vil også knyttes tett på
dette prosjektet for å etablere en gevinstrealiseringsplan.
Akuttflytprosjektet fokuserer på tilrettelegging av pilotprosjektet psyk/som/rus som er nødvendig
for å sikre denne pasientgruppen når somatikk og psykiatri skilles ved innflytting på Ullandhaug.
Operasjonsprosjektet er i sluttfasen av prosjektet optimal stuefordeling mellom fagene for å sikre
god utnyttelse av stuekapasitet. Neste del av prosjektet blir pilotstue for å sikre nye
arbeidsprosesser.
Prosjektet aktivitetsbaserte arbeidsplasser er i oppstartsfasen og forankres i klinikkene med
avdelingsmøter med ulike klinikkledergrupper. Prosessbeskrivelsen legges også fram for
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ved neste felles møte. Det er stor interesse for prosjektet.
Alle prosjektene vurderer hvilke konsekvenser eventuelle endringer har på logistikk og IKT.

9. Økonomi
Resultatet for august er positivt med 3,4 millioner kroner. Det gir 8,6 millioner kroner i negativt
budsjettavvik. Budsjettavviket hittil er negativt med 23,6 millioner kroner.
Hovedårsaken til negativt avvik i august er andre pasientrelaterte inntekter, medikamentkostnader
og lønnskostnader. Hittil i år er avviket på pasientrelaterte inntekter 118 millioner og er i stor grad
kompensert med økning i basistilskudd på 98 millioner. Avdelingene med størst avvik på
pasientrelatert inntekt er kardiologisk avdeling, øre-nese-hals avdeling og barne- og
ungdomsklinikken.
Lønnsavviket i august er i hovedsak knyttet til merforbruk av variabel lønn. Budsjettavviket er lavere
enn tidligere, men må ses i sammenheng med det høye avviket forrige måned.
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Det positive avviket på ADK er knyttet til en regnskapsmessig korrigering av prosjekt på Prehospital
(RAKOS).
Investeringer
Foretaket har investert for 278,1 millioner kroner i august. Mesteparten av investeringene kan
henføres Nye SUS
Likviditet
Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank- og kassebeholdning på 489,8 millioner
kroner ved utgangen av august 2021, hvorav 230,8 millioner kroner er skattetrekksmidler.
Likviditetsbeholdningen er redusert med ca. 461 millioner kroner i løpet av august 2021. Endringen
skyldes hovedsakelig investeringer og betaling av leverandørgjeld / pensjon. Det er forventet at
likviditeten styrkes gradvis de neste månedene.

Vedlegg: tabeller og figurer
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