
 

side 1 
 

 

STYRESAK  
 

 

GÅR TIL:  Styremedlemmer   

FORETAK:  Helse Stavanger HF  

DATO:              15.06.2021 

SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide, Tor Albert Ersdal m.fl. 

SAKEN GJELDER:     Virksomhetsrapportering per mai 2021 

ARKIVSAK:  21/153 

STYRESAK:  42/21 

STYREMØTE:  23.06.2021  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK   

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for mai 2021 til 
orientering.    

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

side 2 
 

 

Styrerapport – Rapportering per mai 2021 

Innhold 
Styrerapport – Rapportering per mai 2021 ............................................................................................. 2 

1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling ................................................................... 2 

2. Økning i månedsverk ................................................................................................................... 3 

3. Korona-pandemien per mai ........................................................................................................ 3 

4. Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen .............................................................................. 3 

5. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ....................................... 4 

6. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet .............................................................................................. 6 

7. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling ................................................................................. 7 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt ....................................................................... 7 

Organisasjonsutvikling – OU ............................................................................................................ 8 

8. Økonomi ...................................................................................................................................... 8 

 

 

1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
Smittesituasjonen i regionen er nå stabilt lav og aktiviteten på sykehuset mer normal. I tiden 

fremover forventes noen mindre lokale og regionale utbrudd. Med fortsatt god smittesporing og 

økende vaksinasjonsgrad i befolkningen kan sykehuset unngå innleggelser utover kapasiteten på 

isolatenheten.  

Med redusert risiko for covid-19 må andre risikoer vektlegges høyere. Kapasitet i psykisk helsevern 

for voksne og barn, reduksjon i fristbrudd og ventelister, samt bedre økonomi trer frem som viktige 

faktorer i tiden fremover.  

En god plan for å trappe ned ekstrakostnader knyttet til covid-19 er under utarbeidelse. Noen tiltak 

er allerede iverksatt, og enkelte tiltak fases ut i samsvar med utløp av midlertidige ansettelse. 

Sammenliknet med 2019 har det vært en kraftig økning i netto månedsverk. Mye av økningen kan 

forklares med covid-19, men i tiden fremover blir det viktig å få antall månedsverk ned igjen til et 

riktig nivå tilpasset dagens risikobilde.  

Resultatet for mai er negativt med kr 5,5 millioner kroner. Det gir 17,6 millioner kroner i 

budsjettavvik. Hittil i år er avviket -46 millioner målt mot budsjett. Det meste av avviket kan forklares 

med lavere inntekt og høyere kostnader relatert til pandemien. I revidert nasjonalbudsjett ble det 

bevilget midler til de regionale helseforetakene for å kompensere tapt inntekt. Via Helse Vest 

forventer Helse Stavanger å få ca. 68 millioner i kompensasjon for bortfall av inntekter. Det blir 

innarbeidet i resultatet for juni.  
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2. Økning i månedsverk 
Det har vært en kraftig økning i antall månedsverk fra 2019 og til mai 2021. Mye av økningen kan 

tilskrives pandemien og det er iverksatt en plan for å ta ned ekstra bemanning og tiltak i takt med 

redusert smitte og økende vaksinasjonsgrad. 

Den største økningen i netto månedsverk har vært i Mottaksklinikken og i avdelingen MOBA. 

Endringen er nesten utelukkende pasientrettede stillinger og de to største gruppene er sykepleiere 

og leger. Øvrige klinikker med store endringer er klinikk for medisinsk service, driftsservice og klinikk 

for psykisk helse barn, unge og rusavhengige.  

  

3. Korona-pandemien per mai  
 

Covid-19 smittetrykket i vårt opptaksområde har vært lavt i flere uker. Den smitten som oppdages er 

i de aller fleste tilfellene knyttet til kjente nærkontakter (russefeiring). Parallelt med det reduserte 

smittetrykket har antall innleggelser med Covid-19 gått betraktelig ned. Pandemipost 1 ble avviklet 

12. mai. Alle covid- 19 pasienter blir nå ivaretatt ved de ordinære infeksjonspostene. 

Vi forventer at antall innleggelser fortsatt er lavt de neste uker og måneder. Lavt lokalt smittetrykk 

og økende vaksinedekningen i risikogruppene bidrar til dette.  

Vaksinedekningen blant egne medarbeidere er bra. både for de prioriterte gruppene og etter hvert 

generelt for alle ansatte. Per 11. juni har 62 prosent av medarbeidere på SUS fått andre dose, og 72 

prosent har fått første dose. Nylig tildelte vaksinedoser går til private ideelle institusjoner vi 

samarbeider med, avtalespesialister og langtidsinnlagte pasienter, samt egne medarbeidere i løpet 

av juni. 

Avdeling for mikrobiologi har planlagt for å kunne analysere opp mot 1400 prøver daglig gjennom 

sommerferien. Det tilsvarer ca. 2,5 % av befolkningen i opptaksområdet. De har også laget en 

beredskapsplan for opptrapping av analysekapasiteten dersom det skulle oppstå lokale utbrudd. 

Innføring av vaksinepass med tilhørende krav om tester av nyere dato skaper noe usikkerhet knyttet 

til prøvemengden. Foreløpig plan er at dette kan løses ved hjelp av såkalte hurtigtester. 

Det har i mai vært avholdt to møter i den strategiske beredskapsledelsen ved SUS. Dette for å legge 

en plan for nedtrapping av de ulike tiltak og strukturer som har blitt etablert i forbindelse med 

pandemien. En samlet oversikt over de ulike tiltakene er utarbeidet og kategorisert etter hvor mye 

involvering og planlegging det vil kreve for å kunne ta bort hvert av tiltakene. Målet er å kunne fjerne 

de fleste tiltak innen midten av september dersom pandemisituasjonen fortsatt er stabil. 

  

4. Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Første hovedmål i styringsdokumentet fra Helse Vest er å unngå unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen.  

Per mai 2021 har HST fremdeles den høyeste ventetiden i regionen innenfor de somatiske fag. Det er 

ortopedisk avdeling i Klinikk A som utpeker seg med lange ventetider og høyt antall ventende. Som 

tidligere forklart skyldes dette situasjonen ved osteoporose-poliklinikken. Osteoporose (beinskjørhet) 

er et stort folke- og kvinnehelseproblem. For å avhjelpe situasjonen og bedre oppfølgingen av 

frakturpasienter (beinbrudd) i Sør-Rogaland overtok ortopedene ansvaret for målinger av beintetthet 
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fra radiologisk avdeling. Endringen ga pasientene andre pasientrettigheter derav økningen i 

ventelister. For å øke kapasiteten er bemanningen økt og avdelingen har også fått en gave fra 

Sykehuset i Våre Hender. Gaven skal brukes til å kjøpe en maskin for å måle beintetthet. Normal 

ventetid kan forventes i løpet av høsten.  

Det er en reduksjon i antall fristbrudd behandla i mai, men samlet er antallet fremdeles høyt.  

Innen psykisk helsevern voksne ligger ventetidene (ventende og behandla) fremdeles innenfor de 

regionale måltallene. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ligger ventetidene (ventende og 

behandla) godt under det regionale måltallet.  Den spesielle situasjonen i psykisk helsevern barn og 

ungdom har vært bredt omtalt tidligere og følges fra måned til måned.  

Beleggsprosenten målt klokken 07.00 for Helse Stavanger samlet sett var i mai 77 %, men med en 

betydelig variasjon fra kun 56 % i Klinikk A til over 90 % i Mottaksklinikken. Mai-tallene viser også et 

økende antall korridorpasienter, men antallet korridorpasienter er fortsatt lavere enn pre-pandemi. 

Antall utskrivningsklare pasienter er høyere enn samme periode i 2020, men lavere enn tilsvarende 

periode i 2019 og 2018.  

 

 

5. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Andre hovedmål fra foretaksprotokollen er å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB).  

Aktivitet VOP poliklinikk: Per mai er gjennomsnitt ventetid for behandlede 38,4 dager, under målet 

på 40. Gjennomsnitt for de som fortsatt venter er 32,4 dager, og har ligget stabilt i flere måneder. 

Dette øker sannsynligheten for at målet på 40 dager kan opprettholdes videre. Det er ingen 

fristbrudd for ventende, men en pasient har startet behandling etter fristen var overskredet. 

Antallet nye henvisninger til VOP økte markant i mars, og nådde det høyeste antall for de siste to 

årene, med 336 nye henvisninger. I april falt tallet til 291, mens det i mai er mottatt 309 

henvisninger. Det er variasjon fra måned til måned, men trenden er at henvisningsmengden øker 

jevnt over tid, og trendkurven går fra ca. 240/mnd i januar 2019 til ca 275 i mai 2021. Dette tilsvarer 

en økning på 14,5 % i denne perioden på litt over to år. Sammenligner en månedene mars, april og 

mai 2019 med de samme månedene i 2021 så er henvisningsmengden henholdsvis 31%, 25% og 25 % 

høyere i år.  

Aktivitet døgn VOP: Antall sykehusopphold gikk noe ned fra april til mai, med 184. Hittil i år er det en 

nedgang i sykehusopphold fra 839 i 2020 til 729 i 2021 (-13%). Beleggsprosent i mai er 69 %, i 

hovedsak pga lavt belegg på DPSene i Sola og Stavanger. 

Styringsgruppen godkjente “Prosjektdirektiv – organisering av sikkerhetspsykiatrien i HST” 1. juni. 

Prosjektgruppen har startet arbeidet med analyse av muligheter, og skal levere sitt forslag innen 1. 

november i år.   

 

Psykisk helsevern barn og unge 

Ventetiden øker fortsatt i psykisk helsevern barn og unge. Ved utgangen av mai er gjennomsnittlig 

ventetid for ventende 53 dager. Det er foreløpig ikke registrert fristbrudd, men situasjonen er 
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fortsatt bekymringsfull. For mai har det vært en liten nedgang i antall henvisninger. Antallet 

henvisninger er fortsatt høyere enn foregående år.  

Det er fortsatt en økning på antall ungdommer som blir innlagt på sengepost. Så langt i år er ingen 

innlagt på tvang, og det er relativt få tvangsvedtak. Totalt er det 33 tvangsvedtak pr. mai 2021 og de 

fleste er knyttet til pasienter med spiseforstyrrelser og føring i matsituasjoner.   

Alle BUP-ene rapporterer om god samhandling med kommunene i opptaksområdet. Det er både 

oppmerksomhet på lavterskel tilbud i kommunene, og en har god dialog med de enkelte BUP-ene, 

samt tilbud etter ordinær arbeidstid, slik at både ungdom og foreldre kan få bistand hvis de er 

bekymret. Det arbeides også videre med «Barn og unges helsetjeneste» og bruk av «Sammenspillet». 

Det arbeides også godt med P21 prosjektet om avklaringsmøter. Foreløpig kan det se ut som saker 

som meldes til avklaringsmøtene i 85 % av tilfellene blir værende med kommunal oppfølging. Dette 

er saker som blir registrert som avslåtte i spesialisthelsetjenesten. 

I mai har Ekspertrådet arbeidet med barn og unges rettigheter til medvirkning og involvering.  
Barnekonvensjonens artikkel 12 sier: «Alle barn har rett til å si sin mening, og meningen deres skal bli 

tatt på alvor.» Retten til å bli hørt tilpasses barnets alder og utvikling. Det er viktig at barnet får vite 

hvordan deres syn blir tolket og brukt. Barnet har også rett til å få tilbakemelding på hvordan deres 

deltakelse har påvirket utfallet. Det er laget eget nyhetsbrev og egen podcast der Ekspertrådet og to 

behandlere snakker om sine erfaringer og tanker om forbedring.  

Fire av sengepostene i PHBURA har vært med i et opplæringsprogram i samarbeid med Regionalt 

faglig nettverk for vold, traumer og seksuelle overgrep, region Vest (RVTS Vest), med 

oppmerksomhet på traumekompetanse og hvordan en best møter pasienter med traumeerfaringer 

når de er innlagt på en av våre sengeposter. Målsettingen har vært at hele posten skal være samkjørt 

på forståelse og hvordan vi møter denne pasientgruppen. De siste tre sengepostene i klinikken skal 

ha oppstart på dette opplæringsprogrammet til høsten.  

Ved årlig revisjon på legemiddelhåndtering i sengepostene har klinikken fått gode tilbakemelding på 

håndtering og rutiner.  

Det er foretatt en quest-back til alle behandlerne i klinikken vedrørende bruk av videokonsultasjoner 

i bruk i behandling og møter. Den klare tilbakemeldingen av de 85 som har besvart undersøkelsen er 

at videokonsultasjoner kan brukes til møter og raske tilbakemeldinger, mens som verktøy i utredning 

og behandling oppleves dette som ikke nyttig. Tidligere tilbakemelding på dette er at både pasienter 

og behandlere opplever at det mangler en emosjonell dimensjon i møtene når de gjøres digitalt. 

Klinikerne gir også tilbakemelding om at videokonsultasjoner kan være et nyttig verktøy som 

reserveløsning der praktiske hensyn og reisevei vanskeliggjør oppfølging.  

Klinikken har en bekymring for legerekruttering, og siste rapportering på dette er at det er to til ni 

søker på stillingene til LIS. Søkerne er stort sett leger som venter på turnus/LIS 1, og bruker psykisk 

helsevern barn og unge eller rus-enhetene som en innpass til å få sin turnusperiode på 6 måneder.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): 

Det er besluttet at en skal etablere et regionalt prosjekt for å få en sentral vurderingsenhet i TSB i 

Helse Stavanger sitt opptaksområde. Helse Vest RHF skal lede arbeidet med en gruppe som består av 

representanter fra helseforetakene i Helse Stavanger og Helse Fonna, samt fra private aktører. 

Prosjektet ønsker å ha fagdirektørmøtet som styringsgruppe.  Det kan bli behov for å løfte prinsipielle 

overordna spørsmål, fordi flere private aktører er involvert, samt hvilket arbeid som 

vurderingsenhetene skal foreta. I dagens inntaksarbeid i Helse Stavanger gjøres det et omfattende 
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kartleggingsarbeid i oppstartsfasen for pasienter til TSB, der blant annet registrering i 

kvalitetsregisteret i rus (KVARUS) er en del av det systematiske arbeidet. 

De regionale helseforetakene og Kriminalomsorgsdirektoratet har lagd en konkret plan for å etablere 

en områdefunksjon for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og TSB for innsatte, jf. rapport 

Områdefunksjoner for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer, SIFER 12. Helse Stavanger får tilført to stilling til dette, en til Avdeling for rus og 

avhengighetsbehandling og en til Avdeling for sikkerhet.  Forberedelser om hvordan dette kan 

utformes, er igangsatt med dialog med fengslene og de respektive avdelinger. Oppstart er før jul 

2021. 

Det er meldt en bekymring for at antall overdoser har økt i 2020 (Folkehelseinstituttet). Rogaland 

peker seg ikke ut som et område med flere overdosedødsfall, men utviklingen følges nøye. 

Behandlere som arbeider i TSB rapporterer om at det er flere unge som ikke går gradene i den 

vanlige rus-karrieren, men begynner relativt raskt med alvorlige rusmidler. I en uformell 

undersøkelse av dødsfall for unge født mellom 2000 og 2007 er det registrert 8 døde i mars og april 

2021.   

6. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
Tredje og siste hovedmål i styringsdokumentet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  

Uønskede pasientrelaterte hendelser 

Antall pasientrelaterte saker registrert i Synergi holder seg stabilt med ca. 450 saker pr. måned. Det 

er meldt 12 hendelser til Statens helsetilsyn (3.3a) hittil i år, fire innen psykiatri og åtte innen 

somatikk. 

Internrevisjon 

I slutten av april 2021 ble det gjennomført revisjon på Kvinne og –barneklinikken. Utvalgte tema var 

transfusjonsvirksomhet og medisinsk utstyr, samt befaringer knyttet til temaene ytre miljø, 

brannvern og smittevern. Det ble gitt fem avvik og ni merknader. Avvikene omhandlet manglende 

klinikkovergripende handlingsplan knyttet til medarbeiderundersøkelsen ForBedring og krav i 

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Utover dette fremkom det forbedringsområder i forhold 

til smittevern og HMS. Disse blir fulgt opp i klinikken.  

Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 

Medarbeiderundersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang. Svarprosenten har siden starten ligget 

over målet på 70%, men trenden er synkende. Årets svarprosent var 73%. 

Den totale gjennomsnittskåren for alle temaene i undersøkelsen er forbedret siden oppstarten.  



 

side 7 
 

 

Resultatene fra ForBedring 2021 viser at andel enheter med godt sikkerhetsklima, dvs hvor minst 

80% av medarbeiderne svarer «helt enig» eller «litt enig» på spørsmål om sikkerhetsklima, er 79% i 

Helse Stavanger.  I henhold til styringsdokumentet skal andelen enheter med godt sikkerhetsklima i 

et helseforetak være minst 75% innen utgangen av 2023. 

Mobbing og trakassering skal ikke forekomme i Helse Stavanger. ForBedring 2021 viser imidlertid at 

5% av medarbeiderne er helt uenig i at dette ikke har forekommet de siste 12 måneder. 

Undersøkelsen skiller ikke mellom mobbing og trakassering fra kolleger og fra pasienter/pårørende. 

Oppfølging av ForBedring skjer gjennom utarbeidelse av handlingsplaner i den enkelte enhet. Fra 

2021 er det mulig å dokumentere handlingsplanene i Synergi. Dette medfører at planene er lettere 

tilgjengelig for alle medarbeidere, samtidig som Synergi gir system-støtte knyttet til dokumentasjon 

av tiltaksansvarlige og oppfølging av tidsfrister.  

 

7. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 Ingen skader i perioden.  

 Byggeprosjektet følger planen, stor aktivitet gjennom hele perioden 

 Bygg A har nådd full høyde. Montering av teknisk etasje pågår. 

 Status fasademontasje: Bygg A sør ferdig både i atriet og ytterfasadene, startet på Bygg A 
nord.   

 Utvidelsen av B-bygget fortsetter med brukermøtene med detaljprogrammering av alle 
områdene i del 2, arbeidet ferdigstilles til ferien, deretter fortsetter det med 
detaljprosjektering 

 Fremdeles er ca. 330 personer i snitt på byggeplass daglig, men aktiviteten er i ferd med å ta 
seg opp ettersom flere entreprenører skal i gang på byggeplass. Dette inkluderer 
prosjektadministrasjonen, hvor storparten fremdeles er på hjemmekontor. Det er lagt en 
plan for tilbakeføring, denne starter rett etter sommeren.  

 Ingen covid-19 smitte på byggeplassen. Prosjektledelsen jobber fortsatt tett med 
entreprenørene for å sikre oppfølging av smittevernreglene.  

 Arbeidet med forprosjektrapport for den såkalte mellomfasen, dvs funksjoner som ikke blir 
med i BT1 er i oppstartsfasen, etter at styret godkjente anbefalt alternativ i styremøtet i mai. 
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 I arbeidet med byggetrinn 2 utredes flere alternativer til plassering av fag. Det er samarbeid 
med UiS og dialog med prosjektgruppen for plassering av ny legevakt for Stavanger 
kommune.  

 

Organisasjonsutvikling – OU  
Prosjekt poliklinikk del 1 er i avslutningsfasen og vil legge fram status til prosjektrådet 25.juni.  

Poliklinikk prosjekt del 2 vil starte til høsten.  I del 2 vil aktivitet som ikke inngår i beregningsmodellen 

bli simulert inn i arealene. Det representerer en risiko at sykepleie-aktivitet ikke inngår i 

beregningsmodellen. 

Sengeprosjektet legger fram en løsningsportefølje til beslutning 25.juni til prosjektrådet. Løsningene 

er tilpasset arbeidsprosesser i nye arealer og er designet av pilotpostene for å sikre at en flytter inn i 

nye areal med arbeidsprosesser som er til det beste for pasienter og medarbeidere samtidig som det 

ikke krever økt? ressurstilgang.  Til høsten vil det bli oppstart av et organisering, ledelse og 

bemanningsprosjekt i sengeområdet. Dette vil ledes av personalavdelingen, med støtte fra OU.  

Akuttflytprosjektet fokuserer på case-gjennomganger der grensesnitt mot logistikk, IKT og andre 

avdelinger står sentralt. Hensikten er å få en detaljert oversikt over områder som må løses før 

innflytting. 

Operasjonsprosjektet fokuserer på optimal stuefordeling mellom fagene for å sikre god utnyttelse av 

stuekapasitet. Del 2 av prosjektet ser på arbeidsprosesser knyttet til nye areal og konsept i Nye SUS. 

De neste fasene av prosjektene fokuserer på logistikk og IKT grensesnitt for å sikre at en kan ta 

nødvendige beslutninger knyttet til utviklingsbehov i eksisterende IKT-løsninger, samt fokusere på 

risiko knyttet til disse områdene.  

  

8. Økonomi 
 

Resultat 

Resultatet for mai er negativt med kr 5,5 millioner kroner. Det gir 17,6 millioner kroner i 

budsjettavvik. Hovedårsaken til det negative avviket er 12,5 millioner kroner i tapte inntekter og 

netto merkostnader på 9,9 millioner kroner knyttet til covid-19. 

Driftsinntektene i mai er 12,3 millioner kroner under budsjett.  

ISF-inntektene har et negativt avvik på 13,3 millioner kroner og andre pasientrelaterte inntekter har 

et negativ avvik på 6,5 millioner kroner; fordelt på egenandeler (2,6 millioner kroner), 

utskrivningsklare pasienter (3,0 millioner kroner), andel ikke møtt (0,5 millioner kroner) og 

selvbetalende pasienter (1,0 millioner kroner). Forbruk av varer fra regionalt beredskapslager fører til 

at 1,5 millioner er inntektsført og har en varekostnad. Dette er ikke lagt inn i budsjettet og hittil 

utgjør det omtrent 19 millioner kroner. 

Driftskostnadene er 6,1 millioner kroner under budsjett.  

Varekostnader og helsetjenester har et negativt avvik på 9,4 millioner kroner, og skyldes 

hovedsakelig varekostnader til covid-19 testing på 7,4 millioner kroner samt en forsinket faktura fra 

2020 knyttet til analyser av prostatakreft på 2,3 millioner kroner. 
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Lønnskostnadene har et negativt avvik på 8,0 millioner kroner, mens øvrige kostnader har et positivt 

avvik på 9,5 millioner kroner som i all hovedsak skyldes 8,0 millioner i budsjettreserve. 

 

Investeringer 

Foretaket har investert for 231,8 millioner kroner i mai. Mesteparten av investeringene kan henføres 

Nye SUS 

 

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 1,317 milliarder 

kroner ved utgangen av mai 2021, hvorav 116,9 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen er redusert med ca. 446,5 millioner kroner i løpet av mai 2021. Likviditeten 

er god, og driftskreditten er 0 kroner. Endringen skyldes hovedsakelig investeringer og reduksjon i 

kortsiktig gjeld. 

 

Vedlegg: Tabeller og figurer 

 

 

 


