
 

side 1 
 

 

STYRESAK  
 

 

GÅR TIL:  Styremedlemmer   

FORETAK:  Helse Stavanger HF  

DATO:              13.11.2021 

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

SAKEN GJELDER:     Virksomhetsrapportering per oktober 2021 

ARKIVSAK:  21/153 

STYRESAK:  81/21 

STYREMØTE:  24.11.2021  

 

FORSLAG TIL VEDTAK   

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for oktober 2021 til 

orientering.    

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

side 2 
 

 

Styrerapport – Rapportering per oktober 2021 

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

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

2. Beredskap og smittevern per september .................................................................................... 3 

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

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

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

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

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

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

7. Økonomi ...................................................................................................................................... 9 

 

 

1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
 
Ventetiden for pasientene og antall fristbrudd viser en svak nedgang i oktober, men er fremdeles 
over de regionale målene. Dette er en uønsket situasjon for både pasienter, medarbeidere og 
foretaket. Administrerende direktør annerkjenner medarbeideres betydelig innsats for å få kontroll 
med situasjonen, vurderer at tiltakene som er iverksatt vil ha effekt over tid, men mener  flere tiltak 
må vurderes.  
 
Covid-19 smittetrykket i samfunnet er nå sterkt økende. Høy vaksinasjonsgrad i befolkningen 
kombinert med tilbud om en 3.vaksinedose til utsatte grupper forventes å redusere risikoen for 
innleggelser. Foretaket må allikevel være forberedt på en betydelig økning i antall innleggelser. Det 
er usikkert i hvor stor grad influensa-sesongen vil belaste spesialisthelsetjenesten i år. RS-virus 
epidemien fører til mange innleggelser av små barn. Det belaster flere avdelinger utover 
barneklinikken og reduserer ledig kapasitet til å håndtere andre innleggelser.  
 
Administrerernde direktør mener det gode arbeidet som legges ned av ledere og medarbeidere gjør 
at situasjonen er under kontroll. Men, ytterligere økning i innleggelsestallene for de ulike 
virusvariantene vil gå utover kapasiteten og påvirke planlagt aktitivitet.  
 
Foretaket har i september og oktober behandlet mange pasienter. Den høye aktiviteten bidrar til at 

inntektene har vært i tråd med budsjett for begge månedene. Lønnskostnader og varekostnader er 

høyere enn budsjettert og det fører til at foretaket har et resultat som er lavere enn budsjett. Det gir 

redusert økonomisk handlingsrom og administrerende direktør mener det er bekymringsfullt.  
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2. Beredskap og smittevern per september  
 

Covid-19 og andre luftveissykdommer 

Smittetrykket i samfunnet er nå økende med tanke på covid-19. Antall prøver til analyse øker også.  

Smittesituasjonen er mer uoversiktlig da smittesporing er redusert, og andelen positive prøver 

(smitteraten) har vært opp mot 10 %. Det er også usikkert om alle som bruker antigen selvtest og 

tester positivt, følges opp med PCR test og blir registrert. 

Antall innlagte covid-19 pasienter holdt seg lavt i oktober, med 1 til 3 innlagt samtidig. Total antall 

pasienter som innlegges med luftveissymptomer har derimot vært økende. Dette medfører et 

fortsatt behov for selektering og testing i akuttmottak.  

Den betydelige økningen i smittetrykket gjør at vi forventer en økt tilstrømning av covid-19 positive 

pasienter i løpet av de neste ukene. En egen arbeidsgruppe jobber nå med å revidere planverk for å 

kunne motta flere korona pasienter, og samtidig ivareta en så normal drift som mulig. Arbeidet følger 

Regjeringens strategi for «normal hverdag med høy beredskap». 

RS-virus sesongen er også i gang, noe som er svært utfordrende for barneavdelingen. En egen 

arbeidsgruppe, ledet av barneavdelingen, har utarbeidet en opptrappingsplan med utvidet areal og 

personalressurser til barneavdelingen. Intensivavdelingen har tatt i mot små barn med RS-virus og 

planlegger for økt tilstrømming av barn med RS-virus og behov for intensivbehandling. 

Det er ikke registrert positive influensatester i vår region. Influensasesongen har  ikke startet, men 

foretaket må planlegge for økt luftveissykdom generelt, covid-19 pasienter spesielt, og økt 

sykefravær blant medarbeidere. 

Forsyningssvikt 

Forsyningssvikt er et økende problem internasjonalt og nasjonalt. Pandemirelatert transport- og 

logistikkutfordringer i Europa medfører stadig oftere mangelsituasjoner hos leverandører. Stort sett 

håndteres dette med erstatningsprodukter, men mangelsituasjonen er bekymringsfull og 

forsyningsavdelingen følger dette nøye. Det er opprettet en lokal «forsyningssviktgruppe» der blant 

annet seksjon for beredskap, smittevern og forsyningsavdelingen er representert. I oktober har det 

vært nødvendig å innføre rasjonering på små («blå») venekanyler. Per nå ser det ut til at 

mangelsituasjonen kan vare til midten av desember, og at rasjoneringen må fortsette noen uker til. 

Dette ble godt planlagt, og det har derfor ikke ført til problemer for driften. Lignende situasjoner 

med mangel på kritisk utstyr er forventet framover og det arbeides derfor både med lokale tiltak i 

foretaket og i samarbeid med Helse Vest for å redusere risikoen fremover knyttet til dette området.  

Vaksinering  

Det har vært gjennomført noe vaksinering mot covid-19 i oktober. Dette har vært 2. dose til 

pasienter som har underliggende tilstander som krever spesiell overvåking ved vaksinasjon. I tillegg 

ble det gitt noen 3. doser til pasienter i målgruppen (immunsupprimerte).  

Regjeringen besluttet 4. november at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med 
særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. 
Det forventes at de samme prinsippene for prioritering av helsepersonell for vaksine vil bli lagt til 
grunn også denne gangen. Foretaket er klart for å gjennomføre vaksineringen på samme effektive 
måte som dette ble gjort sist gang. I oktober sendte Helsedirektoratet et brev i forbindelse med 
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helsepersonell som ikke ønsker å vaksinere seg. Bakgrunnen er at det stilles krav til helse- og 
omsorgstjenesten om å levere forsvarlige helsetjenester – herunder å beskytte pasienter og 
medarbeidere mot smittefare. 

SUS som arbeidsgiver ble bedt om å vurdere behovet for å kartlegge vaksinasjonsstatus og eventuelle 
tiltak overfor arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere; eksempelvis omplassering eller 
forsterkede tiltak som ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter. 

Nærmere 90 prosent av medarbeiderne på SUS er fullvaksinert med to doser.  

Det anses per i dag ikke som nødvendig å innføre registrering av vaksinasjonsstatus blant 
medarbeidere da ledere i de enkelte avdelinger har god oversikt over vaksinsasjonsstatus blant sine 
medarbeidere, og har anledning til å iverksette tiltak dersom dette er strengt nødvendig. 

 

Sykehuset tilbyr også vaksine mot sesonginfluensa til sine medarbeidere, og det er stor interesse for 

å ta denne vaksinen.  

 

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

kapasitetsutnyttelsen.  

Per oktober er ventetidsutviklingen i somatiske avdelinger både for ventende og avvikla fortsatt høy , 

men ventetidene er nå fallende. Det er fremdeles Klinikk A som utpeker seg med lange ventetider og 

høyt antall ventende. Dette skyldes primært  osteoporose-poliklinikken, protesekirurgi og situasjonen 

ved smertepoliklinikken. Det er igangsatt tiltak,disse er redegjort for tidligere. Det forventes økende 

effekt av tiltakene og gradvis oppnåelse av ventetider innenfor det regionale målet.  

Ventetider for psykisk helsevern er omtalt under avsnitt 4.  

Når det gjelder fristbrudd, så er antall fristbrudd behandla fremdeles høyt i Helse Stavanger. Det 

høye antallet skyldes primært situasjonen i Klinikk A (se over). I tillegg er det et betydelig antall 

fristbrudd i Barne- og ungdomsklinikken.  Det er per oktober en svak reduksjon i antall fristbrudd 

både for behandla og ventende. Tiltakene synes således å ha gitt en effekt. 

 

4. 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 oktober er gjennomsnitt ventetid for behandlede 44,3 dager og over 

målet på 40. Gjennomsnitt for de som fortsatt venter er 37,3 dager. Det er to fristbrudd for ventende 

på akuttavdelingen. 

Antallet nye henvisninger til VOP viser en variasjon fra måned til måned, men trenden er at  

henvisningsmengden øker jevnt over tid, der  trendkurven går fra ca. 240/mnd i januar 2019 til ca 

292 i oktober 2021. Dette tilsvarer en økning på 22 % i denne perioden på litt over to år.  

Aktivitet døgn VOP: Antall sykehusopphold gikk noe opp fra september til oktober (fra 180 til 211). 

Hittil i år er det en nedgang i sykehusopphold fra 2209 i 2020 til 2009 i 2021 (-9,1 prosent). 

Beleggsprosent i oktober er 77 prosent opp fra 75 prosent i september, i hovedsak pga høyere belegg 

på DPSene. 
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Andel døgninnleggelser under tvunget psykisk helsevern (TPH) gikk i oktober ned fra 25,6 prosent til 

23,2 prosent. Andel pasienter med tvangsmiddelvedtak (ett eller flere) gikk opp fra 5,1 prosent til 6,7 

prosent. Det er sammen med januar og august, den høyeste registrerte andel i 2021. Mest brukte 

tvangsmiddel er «isolasjon» som er bruk for 94 pasienter hittil i år. Deretter følger mekaniske 

tvangsmiddel (beltelegging) brukt for 72 pasienter hittil i år.  

Det er ønskelig at bruk av tvang er så lavt som mulig, uten å gå på bekostning av liv og helse for 

pasienten selv eller mennesker rundt vedkommende. Helse Vest har nylig gjennomført en 

internrevisjon med fokus på bruk av tvang innen psykisk helsevern, og klinikken vil følge opp funn og 

anbefalinger fra denne. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for dette, jf. styresak 24.11. 

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. Pr oktober er 49 stillinger besatt. Den siste nye er 50 prosent overlege ECT poliklinikk. For 

psykologspesialister har antallet 31 besatte stillinger av 41 budsjetterte, samme som forrige måned.   

HMS: Vold og trusler mot medarbeidere er en av de regionale  topp 5 risiko områdene. Internt i 

foretaket er medarbeidere  i klinikk psykisk helsevern de som er mest utsatt for vold og trusler om 

vold. I 2019 var det registrert 680 tilfeller og 2020 var det registrert 611 tilfeller. Pr oktober i 2021 er 

det registrert 373 tilfeller. Oktober er den måneden med lavest tilfeller registrert, med seks 

registrerte hendelser. Tallet kan stige noe på grunn av etterregistreringer/saksbehandlingstid. 

 

Psykisk helsevern barn og unge: 

I oktober er antall henvisninger innen psykisk helsevern barn og unge (PBU) på nivå med 2019. Dette 

er en nedgang sammenlignet med oktober 2020 på 25 prosent. Gjennomsnittlig ventetider for barn 

og unge med psykiske lidelser som er startet opp i perioden er på 43 dager. Det er ingen fristbrudd i 

perioden.  

Antall innleggelser på postene til PBU er fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år. I 2019 var det 

179 pasienter innlagt og i 2020 var det 191 pasienter på årsbasis, mens hittil i år har 296 pasienter 

vært innlagt. 

Både poliklinikkene og sengepostene registrerer at det er markant flere pasienter med 

spiseforstyrrelser. Dette har medført en kapasitetsutfordringer på behandlere som har spesifikk 

kompetanse på spiseforstyrrelser. Det er planlagt ny opplæring på familiebasert terapi og kognitiv 

atferdsterapi spesifikt mot pasienter med spiseforstyrrelser på nyåret, slik at flere av våre behandlere 

kan erverve seg denne kunnskapen.  

PBU døgn vil være med i et forskningsprosjekt i samarbeid med Nordlandsforskning, The complexity 

of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP). Bakgrunn for studien: Tvangsbruk i barne- og 

ungdomspsykiatrien i Norge er et understudert felt. Prosjektet skal fylle dette kunnskapshullet ved å 

produsere en bred forståelse av tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien. Studien har som en 

hypotese at det er viktig å få systematisk kunnskap om hvordan tvang brukes og oppleves, siden barn 

og unge som er innlagt er i en særlig sårbar situasjon hvor de er spesielt utsatt for krenkelser av 

deres vilje, autonomi og integritet. Ny kunnskap på dette feltet vil gi grunnlag for å forbedre 

behandlingen og oppfølgingen på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger.    
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Forskerne vil snakke med både unge som er innlagt og helsepersonale som jobber på avdelingene, 

om deres erfaringer med tvang (5 ansatte og 3 - 4 pasienter på 8 enheter), samle inn 

tvangsprotokoller fra en toårs periode (alle 17 enheter), sende ut spørreskjemaer rettet mot ansatte 

og pasienter for å kartlegge omfanget av og type tvang som benyttes (alle 17 enheter) og 

gjennomføre etnografisk feltarbeid (2 enheter)  

Utfordring med rekruttering av leger: 

Det er fortsatt utfordringer med å rekruttere leger og psykologer. Det vil si at spesialistkompetansen 

går ned på flere enheter, og klinikken må bruke flere ressurser på opplæring av nye behandlere.  

Klinikken har derfor sett seg nødt til å ansette nye medarbeidere med «lavere» kompetanse. Det er 

et tett samarbeid med personalavdelingen og Klinikk psykisk helsevern vokse for å kunne sette inn de 

rette tiltakene for både rekruttering og utfordringen med å beholde kompetente fagfolk.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 

Antall henvisninger til tverrfaglig spesialister rusbehandling (TSB) er relativt stabilt. Gjennomsnittlig 

ventetider for denne måneden viser en økning, men ligger fortsatt klart under kravet på 30 dager. 

TSB har heller ingen fristbrudd. Utfordring i tjenesten er å nå målkravet for utsending av epikriser 

innen en dag etter utskrivelse. TSB arbeider godt i mange saker for å nå målkravet på 80 %, men per 

oktober 2021 er måloppnåelsen på 66 %. Noe av utfordringen skyldes behov for mere tid for å få 

oversikt på medisinene til pasientene, samt at noen pasienter avslutter behandlingen akutt. Det er 

også en utfordring å få til god samhandling internt, slik at epikrisene er kvalitetssikret før utsending.  

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) overtar ansvaret for å gjøre vurderinger på alle 

henvisninger i Helse Stavanger sitt opptaksområde til TSB fra midten av november. Det er vurdert at 

dette vil medføre at Helse Stavanger vil få en dobling av antall henvisninger som skal vurderes. Det er 

sendt en forespørsel til Helse Vest om midler til flere stillinger for å kunne håndtere merarbeidet, slik 

at pasientene får vurdert sine henvisninger innen gitt frister.  

Prosjekt med å utrede grunnlag for at Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA) kan overta og gi 

tilbud til pasienter innlagt etter HOL §10-2 er i oppstart. Avdelingen og klinikken har stilt seg positive 

til å overta oppgaven og ansvaret, men det må avklares hvilke økonomiske, personellmessige og 

faglige forutsetninger som må være på plass. Lokalisering er et av temaene som må avklares.  

  

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

Uønskede hendelser 

Antall registrerte pasienthendelser holder seg noenlunde stabilt med ca. 500 hendelser i måneden. 

Antall hendelser (3.3a) oversendt til Statens helsetilsyn hittil i år er 27.  

I kommunikasjonsstrategi 2021-2024 for Stavanger universitetssykehus er ett av fem 

satsningsområder åpenhet og ytringsklima. I den forbindelse er det utført et arbeid for å forbedre 

oppfølging av pasienter og pårørende som opplever en alvorlig uønsket hendelse. «Tiltakskort etter 

alvorlig pasientrelatert hendelse», er revidert med større vekt på oppfølging av pasient/pårørende og 

medarbeidere. Det er også laget en beskrivelse av «Sykehusets kontaktperson ved alvorlige uønskede 

pasienthendelser». Pasient og pårørende informeres skriftlig om hvem som er sykehusets 

kontaktperson, samt en beskrivelse av hva denne rollen innebærer. Adm. direktørs ledergruppe har 
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sluttet seg til at det etableres en ressursgruppe for oppfølging av alvorlige uønskede 

pasienthendelser og at det utarbeides et forslag til mandat.  

Det vil bli utarbeidet en plan for kommunikasjon og informasjon om de nye rutinene for oppfølging 

av alvorlige pasientrelaterte hendelser. 

Strukturert journalgranskning (GTT) 

Som en del av et nasjonalt arbeid gransker Helse Stavanger 240 journaler pr. år, noe som utgjør ca. 

0,8 % av populasjonen (døgnopphold over 24 timer, unntatt barn, psykisk helse og rehabilitering).  

Gjennomgangen i 2020 avdekket 29 opphold med minst en pasientskade. Dette utgjør 12.1%. I ni av 

oppholdene har skaden skjedd utenfor sykehuset, men inngår likevel i resultatet. I henhold til 

Styringsdokumentet 2021 skal prosentandelen somatiske pasientopphold med skade reduseres til 10 

% innen 2023. GTT resultatene i Helse Stavanger viser forholdsvis lite variasjon fra år til år, og 

pasientsikkerhetstiltak iverksatt i sykehuset gjenspeiles i liten grad i disse. Dette kan skyldes at det 

granskes svært få opphold og et tilfeldig utvalg journaler.  

Helse Stavanger deltar i et stort nasjonalt prosjekt i regi av Helsedirektoratet som skal vurdere GTT 

metodens robusthet. Prosjektet har som mål å gi metoden økt legitimitet, og at resultatene i større 

grad kan brukes i forbedringsarbeid lokalt.  

 

Pakkeforløp kreft 

Innenfor de 26 organspesifikke kreftformene er målet at minst 70 prosent av pasientene blir 

inkludert i kreftpakkeforløp og at minst 70 prosent gjennomfører pakkeforløpet innen standard 

forløpstid.  

I  tidsperioden august-september 2021 ble 88 prosent av kreftpasientene inkludert i pakkeforløp 

kreft. I samme periode fikk 80 prosent behandling innen oppsatt frist. Behandling innbefatter både 

medikamentell /strålebehandling og kirurgisk behandling. Fordelt på behandlingsmodaliteter er 

tallene som følger: medikamentell behandling 85 %, strålebehandling 70% og kirurgisk behandling 

80%. Helse Stavanger klarer altså måltallet om > 70% innenfor alle delområdene. 

Innenfor enkelte diagnosegrupper har foretaket fortsatt noen utfordringer med å oppnå måltallet. 

Enkelte pakkeforløp opplever ventetider innenfor flere service funksjoner (PET-CT, patologisvar). 

Dette gjelder i første rekke lungekreft og lymfom. Utfordringen er identifisert, og det jobbes med 

løsninger. Operasjonskapasitet oppleves utfordrende for noen pakkeforløp. Dette gjelder i første 

rekke prostata-, nyre-, og lungekreft. Strålebehandling for pakkeforløpene lungekreft og 

prostatakreft er også en utfordring pga. komplekse strålefelt.  I perioden har også enkelte 

pakkeforløp forlenget utredningsforløp pga medisinske årsaker. Samarbeidet om pakkeforeløpene 

med regionsjukehuset kan også påvirke måltalsoppnåelsen (hode-halskreft og lungekreft). 

 

6. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 Ingen skader i perioden.  

 Byggeprosjektet følger planen, økende aktivitet på byggeplass 

 Bygg A har nådd full høyde, teknisk etasje nærmer seg ferdigstillelse. Innheising av ståltrapp 
og RTB (rent tørt bygg) gjenstår.  
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 Bygg D: Montering av teknisk etasje straks ferdig, starter på ytterfasader i fjerde kvartal 

 Bygg C: siste etasje med dekker ferdig, kun teknisk etasje gjenstår, noe fasadekledning 
montert 

 Bygg B: parocfasader del 1 pågår 

 Utvidelsen av B-bygget: prosjekteringsgruppen fortsetter med detaljprosjekteringen. Startet 
fasademontering i atriene  

 Mellom 400-500  personer i snitt på byggeplass daglig i oktober, aktiviteten er i ferd med å ta 
seg ytterligere opp ettersom flere entreprenører skal i gang på byggeplass fremover.  

 Ingen covid-19 smitte på byggeplassen, tilbake til normalsituasjonen, men følger nøye med 
på utvikling av situasjonen.   
  

 Arbeidet med forprosjektrapport for den såkalte mellomfasen, dvs funksjoner som ikke blir 
med i BT1 har gjennomført første runde med brukergrupper. Tilbakemeldingen fra brukere 
er at det er foreløpig planlagt med for lite areal.  

 Konseptrapport for byggetrinn 2 er ferdigstilt og styret skal vurdere neste steg.  
 
 

Organisasjonsutvikling – OU  
Prosjektet poliklinikk har fokus på ferdigstillelse og forankring av analyse og beregningsmodellen. 

Planlagte workshoper med barne- og ungdomsklinikken har blitt utsatt til etter jul på grunn av RS- 

virusets belastning på avdelingen. Prosjektteamet jobber videre med andre poliklinikker. Målet er 

ferdigstillelse til sommeren.  

Forberedelsene til fortsatt drift på Våland pågår og i fase 1 av prosjektet har OU vært involvert.  

Sengeprosjektet fortsetter implementering av nye arbeidsprosesser på sengepostene. Det er noe 

forsinkelse på grunn av korona-smitte i den kliniske delen av prosjektgruppen på nåværende 

sengepost. Ressurser omprioriteres til å jobbe med grensesnitt.  Risiko på implementering av kliniske 

arbeidsprosesser er knyttet til eierskap og ressursallokering på de enkelte postene. Dersom en post 

forsinker prosjektet, vil det påvirke neste sengepost  der prosjektet vil ha en forsinket oppstart. Det 

arbeides tett med IKT  og grensesnitt.  

Prosjektdirektiv for Organisering ledelse og bemanning ble fremlagt for prosjektstyret 7.oktober og 

ble besluttet 28.oktober. Prosjektleder på dette prosjektet er kun fristil 20 %  før jul og det gjør at 

prosjektet har noe sein oppstart. 

Akuttflytprosjektet har hatt workshop med prosjektgruppen og det er nå enighet i prosjektet om 

oppstartsdato og aktiviteter før oppstart i tidlig februar. Intermediær prosjektet blir neste store 

prosjekt som knyttes til OU ressurser i akuttflytprosjektet. 

Operasjonsprosjektet har hatt workshop med operasjon med fokus på lagerkapasitet og forsyning i 

nye SUS.  Dette er en del av klargjøringen knyttet til et pilotstue prosjekt. OU prosjektet samarbeider 

med et klinikkovergripende forbedringsprosjekt for sentrale operasjoner. 

Prosjektet aktivitetsbaserte arbeidsplasser planlegger workshop med tillitsvalgte og innsiktsdag.   

Alle prosjektene har hatt workshop med avdeling for driftsservice for å ha god oversikt over 

grensesnittene med logistikk og IKT. 
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7. Økonomi 
Resultatet for oktober er negativt med 13,7 millioner kroner og budsjettavviket er negativt med 25,8 

millioner kroner. Resultatet hittil i år er 58,8 millioner kroner, men budsjettavviket hittil i år er 

negativt med 63 millioner kroner.  

Pasientrelaterte inntekter er 6,9 milllioner bak budsjett i perioden, men dette er kompensert med å 

inntektsføre øremerkede korona-midler. Samlet fører det til at driftsinntektene er 2,4 millioner foran 

budsjett i perioden.  

Det er negativt avvik på varekost på 8,6 millioner kroner. Av dette er omkring 4 millioner kroner 

knyttet til medikamenter til kreftbehandling.  

Det er negativt avvik på lønn på 16,6 millioner kroner. Avviket er knyttet til variabel lønn og ekstern 

innleie fra byrå. Det er kvinneklinikken og psykisk helsevern voksne som har størst bruk av innleie. 

Fordelt på klinikk så er lønnsavviket størst i Mottaksklinikken, Kvinne og barneklinikken og Klinikk for 

medisinsk service og ABK.  

Investeringer 

Foretaket har investert for 188,4 millioner kroner i oktober. Mesteparten av investeringene kan 

henføres NyeSUS.  

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 1 270,9 millioner 

kroner ved utgangen av oktober 2021, hvorav 239 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen er økt med 565 millioner kroner i løpet av oktober 2021. Endringen skyldes 

hovedsakelig innbetaling av langsiktig gjeld og økning i kortsiktig gjeld. Likviditeten er god, og 

driftskreditten er 0 kroner. 
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