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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
Ventetider over det regionale målet og uakseptable antall fristbrudd innenfor deler av virksomheten 
er fremdeles en stor utfordring, men administrerende direktør mener de mange tiltak vil bedre 
situasjonen de neste måneder.  
 
Helse Stavanger er nasjonalt på topp 5-listen innenfor de fleste nasjonale kvalitetsindikatorer og 
fremst i Helse Vest.  Administrerende direktør mener dette tyder på at det langsiktige arbeidet med 
kvalitet og pasientsikkerhet gir resultater. Foretaket har identifisert nye forbedringsområder og har 
fortsatt fokus på disse. Ved siden av høye ventetider og mange fristbrudd skårer foretaket dårlig på 
andel epikrise utsendt innenfor angitt frist og et høyt antall korridorpasienter. Det siste må sees i 
sammenheng med den svært høy beleggsprosenten i de store somatiske avdelingene, og et økende 
antall utskrivningsklare pasienter. Administrerende direktør mener derfor at arbeidet med å bedre 
samhandlingen gjennom helsefelleskapet Sør-Rogaland må fortsette og intensiveres.  
 
Smittetrykket for covid-19 er nå lavt, og en høy vaksinasjonsgrad i befolkningen kombinert med 
tilbud om en tredje vaksinedose til utsatte grupper gir grunn til optimisme. Regjeringen har i sin nye 
strategi for en normal hverdag med høy beredskap lagt premisser for hvordan sykehuset skal 
håndtere de mange andre luftveissyke i løpet av høst og vintersesongen og ha en beredskap for nye 
bølger av covid-19. En tverrfaglig gruppe jobber med både dette og med hvordan man kan ta ned de 
fleste pandemi-strukturer. Avviklingen av koronatiltakene vil redusere antall månedsverk ned mot 
budsjettert nivå, og dermed gi foretaket større handlingsrom.  
 
Administrerende direktør mener samtidig at det er viktig at det legges opp til en forhøyet 

testkapasitet i foretaket gjennom høst og vinteren (influensasesongen).  
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2. Beredskap og smittevern per september  
 

Covid-19 og luftveissykdommer 

Smittetrykket er nå betydelig redusert. Kommunene rapporterer om lite smitte. I Sør-Rogaland ble 

det registrert 85 covid-19 positive PCR-tester i uke 39 mot 132 i uke 38. Utstrakt bruk av antigen 

selvtest kan føre til mørketall.  

Antall innlagte covid-19 pasienter har holdt seg lavt siden august. Det dreier seg om 1-2 pasienter i 

snitt, og ingen har trengt intensivbehandling. Antall pasienter som innlegges med luftveissymptomer 

er derimot økende. Dette medfører et fortsatt behov for selektering og testing i akuttmottak. 

Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien som kom 27.9.2021 

beskriver en normal hverdag med økt beredskap, hvor også andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 

(spesielt influensa og RS virus) kan gi stor sykdomsbyrde og belastning på helsetjenesten i høst og 

vinter. Årsaken er redusert immunitet i befolkningen etter to år med lite sirkulerende smitte. 

Beredskapsplanen angir også muligheten for et økt sykefravær fordi mange medarbeidere holder seg 

hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.   

Strategisk beredskapsledelse i foretaket har igangsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe for å sikre en slik 

beredskap og en forsvarlig nedtrapping av alle pandemistrukturene. Gruppen ledes av fagdirektør og 

har følgende mandat:  

Gruppen skal i løpet av de neste uker lage en forsvarlig og bærekraftig plan for somatisk 

akuttflyt for vintersesongen 2021/22 med særlig fokus på følgende luftveispasienter; ccovid-

19, influensa, RS. Både akuttflyt gjennom akuttmottak, bruk av intermediær- og 

intensivressurser og de spesielle forhold som vil gjelde gravide og barn skal omtales. Gruppen 

skal ha spesielt fokus på nedtrapping av tidligere etablerte pandemirelaterte strukturer, samt 

bruk av personell i de involverte avdelinger og på tvers. Arbeidet skal ta hensyn til den til 

enhver tid gjeldende smitte-situasjon i sykehusets opptaksområde og sikre beredskap ved stor 

pasientpågang.  

 

Vaksinasjon med dose 3 til mennesker med redusert immunforsvar 

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby en tredje dose med covid- 19-vaksine til personer med 

redusert immunforsvar, ble det gjennomført en kartlegging og effektuering i Helse Stavanger. 

Spesialisthelsetjenesten har fått råd om identifisering av pasientgruppene og hvilken dokumentasjon 

som kunne benyttes overfor kommunene slik at tilbudet om en tredje dose kunne iverksettes raskest 

mulig. De fleste pasientene blir vaksinert i sin hjemkommune.  

For å få en tredje vaksinedose må personen dokumentere at de tilhører de utvalgte gruppene med 

alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for denne identifiseringen. 

Pasientene mottar et brev eller notat fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de 

bestiller eller møter opp til vaksinasjon.  

I Helse Stavanger er det identifisert ca. 700 aktuelle kreft-pasienter og ca. 350 hematologiske 

pasienter (blodsykdommer). Det er blitt sendt ut brev per post og via helsenorge.no, samt at det er 

sendt melding til fastlegen.   
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Den store gruppen med revmatologiske pasienter og pasienter med immunsvikt er blitt informert 

fortløpende når de kommer til behandling. Tilbakemelding fra pasientene er noe ulik. Mange har 

allerede tatt en tredje dose, mens flere   også er skeptiske til dette.   

Alle våre dialysepasienter har også fått tilbud om en tredje dose ved Helse Stavanger, og rundt 85 har 

takket ja. De fleste andre har opplyst at de allerede har fått den tredje dosen i kommunen. I tillegg 

har det ved reisemedisinsk senter vært vaksinert pasienter som av ulike årsaker ikke har kunnet få 

vaksine i kommunene.  

Helse Stavanger har et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten også når det gjelder 

opplysningsaktiviteter og informasjon om muligheten for denne tredje vaksinedosen. 

Planlegging av årets influensavaksinering er godt i gang, og vaksinering av medarbeidere starter fra 

og med når vaksinen kommer i uke 43. Det er også i år et godt samarbeid med kommunene om 

kommunikasjonstiltak rundt dette.  

 

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

kapasitetsutnyttelsen.  

Per september 2021 er ventetidsutviklingen innen somatikk som i de andre foretakene i regionen, 

men HST ligger fremdeles høyest. Det er 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, og disse ble redegjort for i forrige virksomhetsrapport. 

Det er grunn til å forvente bedring utover høsten, og gradvis oppnåelse av ventetider innenfor det 

regionale målet.  

Innen psykisk helsevern følger utviklingen av ventetider også det regionale mønsteret. Hos voksne 

ligger ventetidene for ventende fremdeles godt innenfor det regionale måltallet.  Ventetidene for 

behandla har derimot gått oppover og er nå over det regionale måltallet. Dette forventes å bli bedre 

etterhvert som behandlingskøen tas unna. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ligger 

ventetidene både for ventende og behandla godt under det regionale måltallet.  Den spesielle 

situasjonen i psykisk helsevern barn og ungdom har vært omtalt tidligere og følges tett fra måned til 

måned. På tross av tiltak (økt bemanning og kapasitet) stiger ventetidene fremdeles for behandla.  

Derimot ser man en reduksjon i ventetid for ventende.  

Antall fristbrudd behandla er fremdeles uakseptabelt høyt i foretaket. Det høye antall fristbrudd 

skyldes primært situasjonen i Klinikk A (protese kirurgi, osteoporose-, ortopedisk- og 

smertepoliklinikk), noe som ble redegjort for i forrige virksomhetsrapport. I tillegg er det et betydelig 

antall fristbrudd i Kvinne- og barneklinikken.  Flere konkrete tiltak er igangsatt i de aktuelle 

avdelinger, og man regner med at disse vil ha effekt de neste måneder. Det er samtidig en avflating 

og fall i fristbrudd ventende. 

Beleggsprosenten målt klokken 07.00 for Helse Stavanger samlet sett var i september 84 %. Dette 

tallet må sees i sammenheng med at flere store somatiske klinikker ligger på nesten 100 % 

beleggsprosent og nå har et økende antall utskrivningsklare pasienter.  Det er ikke sannsynlig med en   

varig bedring av situasjonen før flytting til Nye SUS i 2024. 
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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 september er gjennomsnitt ventetid for behandlede 46,3 dager, over 

målet på 40. Gjennomsnitt for de som fortsatt venter er 31,4 dager. Det er registret tre fristbrudd for 

ventende på Sandnes DPS -  disse er kontrollert og rettet opp. 

Antallet nye henvisninger til VOP er økende, men i september var det en svak nedgang  (311 mot 314 

i 2020 for Helse Vest-utvalget, mens dersom alle henvisninger regnes med er det en økning fra 884 til 

978). Det er variasjon fra måned til måned, men trenden er at henvisningsmengden øker jevnt over 

tid, og trendkurven for Helse Vest går fra ca. 240/mnd i januar 2019, til ca. 288 i september 2021. 

Dette tilsvarer en økning på 20 % i denne perioden på litt over to år. Aktivitet døgn VOP: Antall 

sykehusopphold gikk noe ned fra august til september. Hittil i år er det en nedgang i sykehusopphold 

fra 1781 i 2020 til 1637 i 2021 (-8,8 %). Beleggsprosent i september er 75 %, i hovedsak pga. lavt 

belegg på Stavanger DPS. 

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. Per september er 48 overlegestillinger besatt. For psykologspesialister er antallet 31 

besatte stillinger av 41 budsjetterte.   

Klinikk psykisk helsevern behandler personer med alvorlig psykisk lidelse under lov om tvunget 

psykisk helsevern. Andelen rapporteres som tilfeller pr 1000 innbyggere i opptaksområdet. For Helse 

Stavanger har det vært en fallende trend fra 0,23 på forsommeren 2020 til april 2021, hvor andelen 

økte markert fra 0,14 til 0,25 fra en måned til den neste. Etter dette har trenden igjen vært synkende, 

og i september var den 0,18.  Dette utgjør for september 25,6 % av totalt antall innleggelser i psykisk 

helsevern for voksne. Dette er omtrent midt i variasjonen for de siste to år. I tillegg til innleggelse 

uten samtykke, fattes vedtak og det iverksettes bruk av tvangsmidler for en andel pasienter innlagt. I 

KPHV var dette tallet for september 4,8 %, det laveste siden februar i år. Det er en nedgang fra 

august på 1,9 %. Det hyppigst brukte tvangsmiddelet er at pasient skjermes fra øvrige pasienter i 

døgnavdelingen, på eget rom eller på postens skjermingsavsnitt. 

Det er ønskelig at bruk av tvang er så lavt som det kan være, 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.   

HMS: Av topp 5 risiko, er medarbeidere i klinikk psykisk helsevern mest utsatt for trusler om vold. I 

2020 er det registrert 611 tilfeller. Hittil i 2021 er det registrert 353 tilfeller, og lavest nivå har det 

vært de siste tre månedene med henholdsvis 15, 15 og 17 tilfeller registrert. 

Psykisk helsevern barn og unge (PBU): 

Henvisninger til psykisk helsevern barn og unge poliklinikk (PBU pol), har blitt noe redusert gjennom 

september 2021, og har en kurve nå som er mere normal sett opp mot tidligere år.  

PBU pol har ikke hatt fristbrudd i september, og gjennomsnittlig ventetiden er redusert fra 70 dager 

til 65 dager. Det er fortsatt utfordringer med å rekruttere og beholde medarbeidere, og da spesielt 

leger og psykologer. Dette medfører at det har blitt nødvendig å ansette fagpersoner som ikke 
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oppfyller de etterspurte kvalifikasjonene i en del av stillingene. Dette gjelder nå 38 stillinger i denne 

avdelingen. Det jobbes aktivt med å se på gode tiltak for dette.  

Det er fortsatt flere ungdommer som trenger innleggelse på sengepostene, og pr. september har det 

vært innlagt 276 ungdommer i alderen 13-18 år. Dette er en betydelig økning sett opp mot tidligere 

år. Samtidig med det som har vært historisk høye innleggelsestall for ungdomspostene, har det vært 

relativt få tvangsvedtak. Det er fortsatt § 4-8d (kortvarig fastholding) som er det tvangsvedtaket som 

brukes hyppigst. Andre tvangsvedtak er knyttet til pasienter som trenger ernæring. Totalt er det 

iverksatt 59 tvangsvedtak i 2021. Det har vært arbeidet systematisk for at alle ansatte skal ha god 

kjennskap til lovverket, samt at en arbeider med å involvere både pasienter og pårørende for å sikre 

at pasientene får et opphold som er i tråd med behovet deres. Når spiseforstyrrelse er årsaken til 

innleggelsen, er foreldrene med inn i postene, og dermed også med i behandlingen. Målsettingen 

med å involvere foreldrene i behandlingen på denne måten er å sette dem bedre i stand til å ivareta 

ungdommen sin. Dette gjør at det de øver på i trygge rammer på sengeposten, kan overføres til det 

de må få til når de kommer hjem.  

Klinikken har de siste årene hatt oppmerksomhet på innføringen av Mestring av 

aggresjonsproblematikk (MAP) og TALK debrief. Målsettingen med disse verktøyene er å være i 

forkant av situasjoner som kan eskalere til å bli mer risikofylte. 

 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): 

Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA) skal i henhold til regional plan for TSB overta å gjøre 

vurderinger av henvisninger til Rogaland A-senter (RAS) fra 1.1.2022. Forberedelsene til en slik 

overføring av oppgaver er i gang. ARA har sammen med RAS gjort en kartlegging av antall 

henvisninger og den ressursbruken RAS i dag bruker på vurdering av henvisninger. Det er på 

nåværende tidspunkt ikke   ledige stillinger som kan omdisponeres for å kunne håndtere en dobling 

av antall henvisninger.   Helse Stavanger har søkt Helse Vest om midler for å kunne gjennomføre 

etableringen av den felles vurderingsenheten på en god måte.  

RAS hadde 681 primærhenvisninger i 2020. Hittil i 2021 har RAS mottatt totalt 678 henvisninger. 

Etter anmerkning fra Statsforvalter foretas det rettighetsvurdering av videre henvisninger fra psykisk 

helsevern og somatikk. I 2020 hadde IO-team 679 henvisninger (inkl. sekundærhenvisninger fra 

psykisk helsevern og somatikk).  Hittil i 2021 har ARA behandlet 653 antall henvisninger, som betyr 

en økning fra fjoråret. Det vil si at det vil bli ca. en dobling av antall henvisninger som skal vurderes 

og saksbehandles i IO- team fra 01.01.22. Det er verdt å legge merke til at RAS har en pasientgruppen 

i aldersgruppen 60 – 80 år som særlig har økt de siste årene.  

Når det gjelder henvisninger fra somatikk (OBA) som går direkte til RAS avrusning, foreslås det at 

dette fortsetter som tidligere. Ø-hjelp / akutt avrusning holdes utenfor, og går direkte til RAS som 

tidligere. Grovfordelingen av pasientene vil fortsette som før. Det vil si at pasienter til ordinær 

ruspoliklinikk over 30 år også framover blir utredet med basiskartlegging og samtaler fram til klinisk 

beslutning ved RAS. Pasienter til LAR, Oppsøkende behandlingsteam og de under 30 år går til ARA.  

 

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

Antall pasientrelaterte saker registrert i Synergi holder seg stabilt med rundt 500 (450- 550) saker per 

måned. Det er meldt 28 hendelser (3.3a) til Statens helsetilsyn hittil i år. Det er startet et nasjonalt 

arbeid «Når skaden er skjedd – ivaretakelse av pasienter, pårørende og medarbeidere etter uønskede 

hendelser». Helse Stavanger skal delta i dette arbeidet. 

Styret er tidligere blitt orientert om at Kvinne- og barneklinikken har igangsatt et analysearbeid for å 

finne eventuelle fellestrekk og risikoområder etter at det ble meldt fire saker til statens Helsetilsyn 

innenfor en kort periode sist sommer. En tverrfaglig gruppe har nå gjennomgått hendelsene og 

analysen viser at sakene ikke har tydelige fellestrekk, men at det er læringspunkter i hver enkelt sak. 

Kvinne- og barneklinikken vil også initiere en ekstern gjennomgang av hendelsene med bistand fra 

Helse Bergen. 

Intern revisjon 

Det er i september gjennomført en internrevisjon ved Prehospital klinikk. Reviderte områder er 

styringssystem, ergonomi og forflytning, samt biologiske faktorer. Revisjonen viser at klinikken jobber 

systematisk med risikostyring, men at lovpålagte risikovurderinger ikke er tilstrekkelig dokumentert. 

Klinikken uttrykker bekymring for at en økende arbeidsmengde kan medføre at man ikke klarer å 

levere tjenester av ønsket kvalitet. I tillegg er det en bekymring knyttet til slitasje hos medarbeidere 

på grunn av stor arbeidsmengde. 

Revisjonen avdekket syv avvik og syv merknader. De største avvikene er knyttet til manglende 

klinikkovergripende handlingsplan, dokumenterte risikovurderinger og opplæring (gjennomføring av 

obligatoriske kurs). Klinikken vil jobbe systematisk med å forbedre disse områdene.  

Nasjonale kvalitetsindikatorer per 1. tertial 2021 

Tertialrapporteringen bygger på de offisielle nasjonale kvalitetsindikatorene. Helsedirektoratet (Hdir) 

angir at man må utvise varsomhet i tolkningen av både absolutte tall og trender for oppgitte 

indikatorer. Avvik kan skyldes mangler eller feil i rapporteringen og tallgrunnlaget ligger tilbake i tid – 

og absolutte tall i sanntid kan være annerledes. 

Det er hele 106 kvalitetsindikatorer i rapporteringen. For alle indikatorene samlet ligger Helse 

Stavanger på 5. plass i landet og øverst i Helse Vest.  Kvalitetsindikatorene er delt i 9 underkategorier.  

Her ligger også Helse Stavanger på topp 5 i flere fagområder/underkategorier: hjerte- og 

karsykdommer (1 av 20), pakkeforløp kreft (2 av 21), operasjon (3 av 24), psykiatri barn og unge (3 

av 22) og rusbehandling (4 av 23).  

Helse Stavanger ligger langt nede på ranking-listen på noen få fagområder, som psykiatri voksne (20 

av 23) og somatisk helse (24 av 25). Hvis man ser nærmere på disse fagområdene finner vi følgende; 

psykiatri voksne skårer spesielt negativt på lav grad av tidlig utsending av epikrise, høyt antall 

tvangsinnleggelser, samt brudd på vurderingsgarantien. Når det gjelder somatisk helse skårer 

foretaket lavt innafor indikatorene andel utsendte epikriser innen en dag og innen syv dager. I tillegg 

er det utfordringer innenfor indikatorene gjennomsnittlig ventetid, fristbrudd, antall 

korridorpasienter og andel hjemmedialyse. Disse utfordringene er kjente og vil bli fokusert på også   

framover.  

 

Kvalitetsregister innen kreft 

Helse Stavanger mottar årlige rapporter fra Kreftregisteret på de enkelte kvalitetsregistrene innenfor 

kreftområdet. Rapporten for 2020 viser at vi oppnår gode kliniske resultater, har jobbet godt med å 
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etablere gode rutiner og at det er satt fokus på rapportering til kvalitetsregistrene. Vi har fremdeles 

noen forbedringsområder. Dette inkluderer prosessindikatorer og i mindre grad dekningsgrad og 

resultater: brystkreft (prosessindikator), gynekologisk kreft (prosessindikator), lymfoide kreftformer 

(prosessindikator), prostatakreft (prosessindikator) og endetarmskreft (prosessindikator).  Den 

overordnede tilbakemeldingen fra Kreftregisteret er at Helse Stavanger har meget gode rutiner for 

rapportering til kvalitetsregistrene innen kreft. De spesifikke forbedringsområdene følges opp på 

klinikknivå. 

Bedre samhandling – status helsefellesskap  

Helsefelleskapet Sør-Rogaland vil i løpet av høsten 2021 være ferdig etablert. Overordnet avtale hvor 

helsefellesskapet beskrives er nå revidert, godkjent i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og ferdig 

signert fra vår side. Det er kun utnevnelse av fastleger på alle nivå i helsefellesskapet (strategisk 

samarbeidsutvalg, faglig samarbeidsutvalg, tjenestemodellgruppene), samt utnevnelse av 

brukerrepresentanter fra kommunene som gjenstår. Revidert avtale venter på politisk behandling i 

kommunene. 

Bedre samhandling – utskrivningsklare pasienter  

Samhandlingen omkring utskrivningsklare pasienter innen somatikk fungerte svært godt i 2020 og 

frem til mai 2021. Etter mai måned har enkelte kommuner hatt flere utskrivningsklare pasienter 

(UKP) liggende i sykehuset. I september måned var antall utskrivningsklare liggedøgn mer enn 

dobbelt så mange som i januar (økning fra 260 liggedøgn til 590 liggedøgn). Dette preger belegget og 

tilgangen til enerom i sykehuset. Situasjonen følges opp med de kommunene det gjelder, samt i 

faglig samarbeidsutvalg (FSU). På kort sikt synes det å være få løsninger i vente. Noe av årsaken til at 

logistikken stopper opp er oppgitt å være at korttidsplasser på sykehjem belegges med 

langtidspasienter, et økt korttidsfravær grunnet symptomer på luftveisinfeksjoner, samt utfordringer 

med å skaffe kvalifisert personell.   

Gjennom reformen «Leve hele livet» er målet at flest mulig pasienter skal kunne bo hjemme lengst 

mulig. Pasienter med stort behov for hjelp etter utskrivning vil imidlertid ofte ha behov for en 

korttidsplass i sykehjem før de er i stand til å reise hjem. Knapphet på korttidsplasser medfører flere 

liggedøgn i sykehuset som utskrivningsklar. 

Antall utskrivningsklare liggedøgn for pasienter innen psykisk helse og rus, er redusert betraktelig 

gjennom året. I dag har vi kun en pasient med lang liggetid (> 100 dager) som er utskrivningsklar. 

Antallet UKP har imidlertid økt noe i løpet av høsten. Vi er i tett og god dialog med kommunen det 

gjelder. 

Opplæringsprogram i forbedringsmetodikk med Stavanger kommune 

Det ble arrangert et felles opplæringsprogram i forbedringsmetodikk med Stavanger kommune i 

2020–2021. Formålet med opplæringen var å gjøre deltakerne i stand til å igangsette og lede 

forbedringsarbeid som kunne føre til varige endringer i helsetjenesten. I tillegg var det et mål at 

deltakerne etter endt opplæring skulle kunne bidra videre i forbedringsarbeidet i egen organisasjon.  

Programmet ble godt evaluert tross få fysiske møter. Det ble på det grunnlag besluttet å invitere til et 

nytt program høst-21/ vår-22, hvor partnerne skulle enes om felles prosjekter innen 

samhandlingsfeltet.  Grunnet manglende rekruttering etter en krevende tid med covid-19 er 

programmet utsatt til våren 2022.  
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6. Mulige brudd på arbeidsmiljøloven 
 

I 2. tertial 2021 var det 17 123 mulige AML-brudd i Helse Stavanger. Dette tilsvarer brudd på 2,84 % 

av alle vakter i foretaket. Dette er 0,43% flere enn samme periode i 2020, men 0,26% færre enn 

2019. En må merke seg at en og samme vakt kan utløse flere ulike typer brudd. 

 

Antall AML-brudd fordelt på bruddtyper i 2. tertial 2019, 2020, 20221 

 
I 2020 så man en nedgang i antall mulige AML brudd. Dette kom som følge av koronapandemien. 

Våren 2020 ble det inngått sentrale avtaler med fagforeningene. Det ble på grunn av pandemien 

avtalt utvidede grenser for hvor mye en kunne jobbe, og dermed ble antall AML-brudd redusert. 

Disse avtalene var gjeldende fra mars til september 2020. 

I det forebyggende arbeidet har vi sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten kommet fram til 

enkelte bruddtyper som vi anser som mer alvorlige enn andre, og som det bør rettes særlig 

oppmerksomhet på. Arbeidsfri før vakt er en av disse, og det er en positiv utvikling med reduksjon av 

denne typen brudd. Samlet tid per dag og samlet tid per uke, er også brudd som en tenker kan 

representere en større belastning for medarbeiderne, og som en må søke å unngå.  

I Helse Stavanger har en over lengre tid jobbet målrettet sammen med de tillitsvalgte for å redusere 

AML-brudd. Av tiltak kan nevnes anbefalte prinsipper for helsefremmende turnus som er innarbeidet 

i foretakets prosess for å risikovurdere arbeidsplaner. Det er også laget en retningslinje for 

overholdelse av arbeidstidsbestemmelser hvor det framkommer hvordan ledere kan følge med på 

mulige AML-brudd i enheten, hvilke bruddtyper de særlig skal være obs på, samt hvordan de skal 

følge opp medarbeidere som har for høy arbeidsbelastning og/eller perioder med utstrakt bruk av 

merarbeid og overtid. Mulige AML-brudd rapporteres i ledermøter og i alle arbeidsmiljøutvalgene 

flere ganger i året. Det gjennomføres også opplæring for ledere, verneombud, tillitsvalgte og AMU 

medlemmer med gjennomgang av kapittel 10 i arbeidsmiljøloven, relevant avtaleverk og lokale 

retningslinjer, samt praktisk håndtering i GAT. 



 

side 10 
 

 
 
 
Antall AML brudd fordelt på brudd årsak i 2. tertial 2019, 2020, 2021 

 
Rapportering viser at ca. 12 prosent av brudd på arbeidsmiljøloven (AML) kan 
knyttes til pandemien i 2020. I 2021 er dette gått ned til ca. 7 prosent.  
Den mest brukte årsaks-koden er «akutt mangel på nødvendig kompetanse», etterfulgt av «akutt 
Endring av aktivitet».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall AML brudd fordelt på yrkesgruppe i 2. tertial 2021 
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7. 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. Fasade i både atriet og 
ytterfasader er på det nærmeste ferdigstilt 

 Bygg D: Montering av teknisk etasje pågår, samt fasade innvendig i atrie. 

 Bygg C: siste etasje med dekker under produksjon, noe fasadekledning montert mot øst 

 Utvidelsen av B-bygget: prosjekteringsgruppen er i full gang med detaljprosjekteringen. 
Startet snart med fasademontering i atriene (i oktober)  

 Nær 350 personer i snitt på byggeplass daglig i september, men aktiviteten er i ferd med å ta 
seg ytterligere opp ettersom flere entreprenører skal i gang på byggeplass.  

 Ingen covid-19 smitte på byggeplassen, tilbake til normalsituasjonen.  

 De fleste i prosjektorganisasjonen tilbake på byggeplass  
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 Arbeidet med forprosjektrapport for den såkalte mellomfasen, dvs funksjoner som ikke blir 
med i BT1 gjennomfører første runde med brukergrupper for å gå gjennom tilgjengelige areal 
og kartlegge behov. 

 Konseptrapport for byggetrinn 2 er i sluttfasen og legges fram til styrebehandling i to 
omganger: styremøtet i oktober og november.  
 
 

Organisasjonsutvikling – OU  
Prosjektet poliklinikk har fortsatt testing av aktivitetsflyt av dagens drift i nye arealer. Alle 

polikliniske fag i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har hatt workshoper. De har fått gjennomgang av 

arealene, og forståelse for nye polikliniske prinsipp. Beregningsmodellen som er førende for 

romberegningene forutsetter at all aktivitet bringes til pasienten. Det vil si at det er kun 

pasientoppholdet som har tildelt poliklinikkrom. Samtidig med workshopene har analyse jobbet for å 

få fram en mer detaljert beregningsmodell. Modellen forankres nå i BUK. Det planlegges videre 

løsningsutviklingsworkshoper før jul. En vil samtidig begynne med de andre poliklinikkene som ligger 

i A-bygget. Forutsetningen for god medarbeiderflyt i disse arealene er IKT støtte/løsninger.  

Prosjektets oppgave blir å finne en egnet poliklinikkflyt med minst mulig justering av arealet, samt 

beskrive nødvendig IKT støtte for å kunne sambruke rom. Det settes på OU-ressurser for å øke 

framdrift på dette prosjektet. Målet er ferdigstillelse i 2022. 

Sengeprosjektet fortsetter implementering av nye arbeidsprosesser på sengepostene. 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. Trallen KLIMA (Klinisk Mobil Arbeidsstasjon) er i anbudsprosess og uttesting med 

tanke på videre anskaffelser. 

Utkast til prosjektdirektiv for Organisering ledelse og bemanning ble fremlagt for prosjektstyret 

7.oktober og forventes besluttet 28.oktober. Det er ansatt en prosjektleder med organisatorisk 

tilhørighet til personalavdelingen, med OU-budsjettmidler.  

Akuttflytprosjektet fokuserer fortsatt 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 har fått beslutning til prosjektet optimal stuefordeling mellom fagene for å 

sikre god utnyttelse av stuekapasitet. Neste fase av prosjektet vil være et pilotstue prosjekt. Dette vil 

gjennomføres i samarbeid med et klinikkovergripende forbedringsprosjekt for Sentrale Operasjoner.  

Prosjektet aktivitetsbaserte arbeidsplasser er ferdig med forankringsrunde i klinikkenes 

ledergrupper. Det har gått ut en forespørsel til tillitsvalgte i Yngre legers forening, 

Overlegeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og fagforeningsleder for merkantile for involvering i 

videre arbeid.  Prosess og organisering presenteres i styremøtet i oktober i sak om 

kvartalsrapportering.  

Alle prosjektene vurderer hvilke konsekvenser eventuelle endringer har på logistikk og IKT.  
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8. Økonomi 
Resultatet for september er negativt med 0,4 millioner kroner. Det gir et negativt budsjettavvik på 

12,5 millioner kroner. Budsjettavviket hittil i år er negativt med 36,1 millioner kroner.  

Hovedårsakene til det negative avviket er merforbruk på medikamentkostnader (både til bruk i 

sykehus og H-resept) og lønnskostnader.  

Det negative avviket på ISF-inntekter var på 1,2 millioner kroner i september, som er et lavere avvik 

enn tidligere måneder. Totalt viser driftsinntektene et positivt avvik på 6,3 millioner kroner i 

september. Det er ikke ført kompensasjon for tapte inntekter covid-19 denne måneden.  

Lønnsavviket på 6 millioner kroner er knyttet til merforbruk av variabel lønn og ekstern innleie fra 

byrå.  

 

Investeringer 

Foretaket har investert for 282,1 millioner kroner i september. Mesteparten av investeringene kan 

henføres Nye SUS. 

 

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank- og kassebeholdning på 705,8 millioner 

kroner ved utgangen av september 2021, hvorav 123,7 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen er økt med ca. 215 millioner kroner i løpet av september 2021. Likviditeten 

er god, og driftskreditten er 0 kroner. Endringen skyldes hovedsakelig innbetaling av langsiktig gjeld 

og investeringer. 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


