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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling
Beredskapsnivået har vært på gult gjennom hele desember og inn i januar. Bakgrunnen var mange
innlagte pasienter med luftveissmitte og den uavklarte situasjonen spesielt med tanke på
intensivkapasitet, kombinert med et økende sykefravær blant medarbeidere. Høy belastning på
intensivavdelingen førte til at administrerende direktør valgte å redusere elektiv aktivitet, for å
omprioritere sykepleiere fra anestesi og operasjonsavdeling til å støtte intensiv- og
intermediæravdelingen. Sammenliknet med 2019 har det vært en nedgang på 3 0% i elektiv
operasjoner som krever innleggelse og fagene øre, nese hals og ortopedi har hatt størst nedgang i
elektive operasjoner. Administrerende direktør vil følge utviklingen nøye både med tanke på hvilke
inngrep som utsettes, mulige konsekvenser og korrigerende tiltak.
God innsats av mange medarbeidere fører til at Helse Stavanger gjennom hele perioden har hatt
kapasitet til å håndtere mottak av nye og inneliggende pasienter.
Reduksjonen i elektiv aktivitet har også ført til økte ventetid for pasienter og antall fristbrudd. Det er
størst utslag ved barne- og ungdomsklinikken og ortopedisk avdeling. For å redusere konsekvensen
av pandemien i forhold til elektiv kirurgisk aktivitet arbeides det proaktivt med dag til dag på
operasjon for å utnytte kapasiteten så godt som mulig. I øvrig drift brukes verketøyet Vel møtt under
programmet Alle møter til grunn, men må justeres for høyere sykefravær som følge av pandemien.
På tross av iherdig innsats fra alle medarbeidere så forventer administrerende direktør at det vil ta
tid å få ventetid og fristbrudd ned til riktig nivå. Ekstraordinære tiltak vurderes og iverksettes når
pandemien tillater det.
For barne- og ungdomspsykiatrien var 2021 et år med høy aktivitetet, og i lys av den høye aktiviteten
mener adminsitrerende direktør det er gledelig å se redusert bruk av tvang. Dette er et resultat av
mange års systematisk innsats.
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2. Beredskap og smittevern per september
Covid-19 og andre luftveissykdommer
Det var fra oktober/november en betydelig økning i smitte i befolkningen i Helse Stavanger sitt
opptaksområde med påfølgende økning i antall innleggelser fra begynnelsen av desember 2021.
Kombinasjonen av økning i antall innleggelser, økende sykefravær blant medarbeidere og
usikkerheten knyttet til konsekvensen av nylig påvist ny mer smittsom virusvariant, omikron, var
bakgrunnen for at Helse Stavanger gikk i gul beredskap fra 25.11.21. Ukene frem mot jul, ble det
gjennomført daglige beredskapsmøter som på bakgrunn av interne analyser av smitteutviklingen og
alternative scenarier for Helse Stavanger etablerte og justerte kontinuitetsplaner på klinikk- og
foretaksnivå, og justerte pandemiplanverket tilsvarende. Jule- og nyttårshøytiden var krevende for
mange av medarbeiderne i foretaket. I løpet av desember ble det innlagt over 30 nye covid-positive
pasienter ukentlig med en topp i uke 52 med 37 nye innleggelser. På det meste var det innlagt 29
covid-19 pasienter samtidig.For å ivareta disse pasientene ble sengepost 5E (til vanlig en ortopedisk
sengepost) trinnvis åpnet for covid-19 pasienter (tilsvarende trinn 4 i pandemiplanverket). En del av
pasientene som ble innlagt har vært alvorlig syke og har hatt behov for behandling i intermediær
eller intensiv avdeling. . Først og fremst er dette uttrykk for at covid kan resultere i svært alvorlig
sykdom, og da spesielt deltavarianten av viruset. Vaksinering har vist seg å beskytte effektivt mot
alvorlig sykdom. Fortvilelse og frustrasjon hos medarbeidere knyttet til at mange av de mest alvorlig
syke er uvaksinerte må ses i lys av dette. Kompetansen som kreves for god og effektiv behandling av
de mest alvorlig syke settes på strekk i situasjoner som dette, og bemanningssituasjonen har vært
krevende gjennom jul og nyttår. Nedtrekk av elektiv kirurgi har frigjort kapasitet fra sykepleiere
innenfor anestesi- og operasjonsfag. Disse harblitt omdisponert til intensiv- og intermediær
avdelingene og pandemiposter.
I januar har antall innlagte covid-pasienter vært avtagende, og fra 12.1 har beredskapsledelsen
besluttet nedtrapping av de øverste trinnene av pandemipostene og frigjort til avdeling 5E til ordinær
drift. Intensivavdelingen har fortsatt et høyt belegg av covidpasienter, og bruker fortsatt ekstra areal
(1G), og får tilført ekstra personell.
Antall innlagte barn med RS-virus har vært avtagende gjennom hele desember. I uke 1 ble det kun
påvist 9 positive RS-prøver på vårt laboratorium. Pasientbelegget i barne- og ungdomsklinikken er nå
normalisert. Tiltak som ble innført for å avlaste barne- og ungdomsklinikken er avsluttet.
Smittetrykket i samfunnet har vært stigende i hele desember, med delta som dominerende
virusvariant. Ved starten på det nye året er det en sterk økning av omikron. I uke 50 var 7,2 % av de
positive prøvene omikron, i uke 1 er dette steget til 81 %, og stigningen fortsetter. Laboratoriet rigger
seg nå for økt antall analyser, opp mot 8 % av befolkningen. Dette innebærer en utvidelse av både
maskinpark og bemanning.
Det totale antall pasienter som innlegges med luftveissymptomer er fortsatt svært høyt. Dette
medfører et økende behov for selektering, testing og isolasjon av pasienter i akuttmottak. Det har
derfor vært nødvendig å ta i bruk rom på skadepoliklinikken til isolasjon av pasienter i tillegg til
brakkene som er plassert utenfor akuttmottak. Akuttmottak er også tilført ekstra bemanning for å
håndtere en krevende arbeidssituasjon med drift på flere areal. Det er forventet en stor tilstrømning
av covid-19 positive pasienter i løpet av de neste ukene, både som hoveddiagnose, men også i tillegg
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når pasienter kommer til innleggelse av annen årsak. Dette ser vi allerede på fødeavdelingen. Det er
derfor opprettet egen føde/barselavdeling for covid-positive kvinner.
Influensa er ikke registrert hos inneliggende pasienter de siste ukene, og det kan se ut som strenge
smitteverntiltak for covid stanser eller utsetter influensasesongen.
Sykefraværet er fortsatt høyt, 9,1 % i desember. Med økende smittetrykk forventesdette å stige
ytterligere. Dette vil kunne gi store driftsutfordringer. Alle klinikker har nå utarbeidet egne
kontinuitetsplaner for å kunne prioritere og sikre forsvarlig drift med mindre personell.
Forsyningssvikt
Forsyningssvikt av medisinsk utstyr er fortsatt utfordrende, og den globale mangelsituasjonen
forventes å vedvare også utover i 2022. Stort sett håndteres dette med erstatningsprodukter.
Mangelsituasjonen er fortsatt bekymringsfull. Forsyningsavdelingen følger dette tett opp lokalt i
tillegg til at de deltar i det etablerte regionale samarbeidet for lager og forsyning ledet av Helse Vest
RHF.
Vaksinering
I november fikk spesialisthelsetjenesten tildelt nye vaksiner til helsepersonell som gjennom
behandling, pleie eller omsorg har tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av
covid-19. I motsetning til tidlig i 2021, var hovedhensikten med dose 3 ikke beskyttelse av funksjoner
i sykehus, men å øke beskyttelse av pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke.
Med den utvikling pandemien viste, ble det som 2. prioritet også vektlagt sikring av funksjon. Dette
gjaldt funksjoner som oppfattes som særlig sårbare og knyttet til få personer. Samtidig vaksinerte
kommunene alle over 65 år. Dette er for å redusere deres egen risiko for alvorlig covid-19.
Helse Stavanger fikk i november tildelt i overkant av 3400 doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer), og
det ble startet vaksinasjon med tredje dose i henhold til anbefaling fra myndighetene. I løpet av
månedene november og desember ble intervallet mellom andre dose og oppfriskningsdose endret
fra 6 måneder til 20 uker. Det ble samtidig bedre tilgang til vaksine og foretaket fikk mer vaksine,
denne gangen Moderna.
Dette medførte at foretaket etter hvert kunne tilby alle medarbeider en tredje oppfriskningsdose. I
tillegg fikk foretaket oppdraget med å vaksinere medarbeidere i Sjukehusapoteket Stavanger, Helse
vest IKT og Helse Vest-administrasjonen. Foretaket har i tillegg vaksinert medarbeidere i private
ideelle institusjoner og kommersielle virksomheter som har avtale med Helse Vest RHF, samt
avtalespesialister og deres medarbeidere i foretakets opptaksområde.
Fra uke 47 til 13. januar 2022 er det vaksinert 5546 medarbeidere med tredje dose i regi av Helse
Stavanger. I tillegg har det vært gitt noen første og andre doser til medarbeidere som har ønsket det.
Det er i denne perioden også vaksinert rundt 50 pasienter som er langtidsinnlagt, eller av annen
grunn har måtte få vaksine i spesialisthelsetjenesten. Medarbeidere som fortsatt ikke er vaksinert,
henvises nå til kommunehelsetjenesten for vaksinasjon.
Det er også vaksinert rundt 5000 medarbeidere med vaksine mot sesong influensa.

side 4

3. Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Første hovedmål i styringsdokumentet fra Helse Vest er å unngå unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen.
Per desember er ventetidene for ventende i den somatiske delen av driften på ny økende. Dette er
ikke overraskende gitt den pågående pandemi-bølgen, og behov for redusert elektiv virksomhet for
å ivareta økningen i antall innleggelser for covid-19. Alle foretakene i Helse Vest har økte ventetider
for ventende.
Antall fristbrudd er også økende per desember og det er størst økning i barne- og ungdomsklinikken
(BUK). Trenden per 18.januar 2022 er den samme. Dette kan settes i forbindelse med RS-virus
utbrudd de siste måneder og behovet for omprioritering av personell fra poliklinikk til sengepost i
BUK. Det er jobbet med langsiktige løsninger for å få ned ventetider og fristbrudd, både i ortopedisk
avdeling og BUK. Den pågående pandemibølgen har satt dette arbeidet tilbake. Det vil sannsynligvis
ta lang tid å komme a jour med etterslepet i operasjoner og polikliniske konsultasjoner, men
situasjonen blir fulgt tett og korrigerende tiltak iverksettes fortløpende ettersom pandemien tillater
dette.
I desember har pandemibølgen medført en betydelig nedgang i gjennomførte elektive operasjoner.
Ved å sammenlikne operasjonsaktiviteten i november og desember måned pre-pandemisk, dvs i
2019 mot 2021, får man frem den prosentvise nedgang (se vedlegg). Mens det for dagkirurgi ikke har
vært noen nedgang, er nedgangen for kirurgiske operasjoner hele 30 prosent. For barn spesifikt har
det kun vært nedtrekk i ØNH operasjoner. Kreftrelatert kirurgi har vært forsøkt skjermet gjennom
hele pandemiperioden, men tallene for november og desember indikerer en nedgang i
kreftkirurgiske inngrep innen urologi og gastrokirurgi. Dette blir følgt opp med tanke på videre
prioritering av disse pasientgruppene.

4. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Andre hovedmål fra foretaksprotokollen er å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB).
Aktivitet psykisk helsevern voksne
Antall innleggelser på døgn i desember, er på samme nivå som fjoråret. For året som helhet er det
noe færre innleggelser og noe lavere bruk av døgnplasser enn fjoråret. Beleggsprosent har vært
lavere enn tidligere. Det har vært en ønsket utvikling for å sikre at det er handlingsrom i tilfelle
pandemien ville kreve tiltak ved smittetilfeller. Det er også av betydning for å redusere HMShendelser og tvangsmiddelbruk. Ved fullt belegg i poster med flere trange passasjer, er det også
begrenset mulighet til å bevege seg utendørs uten personalfølge.
Aktiviteten ved poliklinikkene er i desember lavere enn forrige år, og lavere en plan. For året samlet
sett, er poliklinisk aktivitet noe høyere enn for 2020, men noe lavere enn planlagt nivå. I hovedsak
skyldes dette rekrutteringsvansker og mange ubesatte stillinger ved poliklinikkene.
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Rekruttering psykisk helsevern voksne
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. I
løpet av 2021 år har antallet fast ansatte legespesialister variert mellom 42 og 48 av 54 budsjetterte
stillinger. I utgangen av året er 46 av 54 faste stillinger besatt. Det er likevel bare 35 netto
månedsverk fast ansatte overleger i november. I tillegg er det én midlertidig ansatt, og fire
månedsverk dekkes av timelønn (UTA timer). For legegruppen samlet, er antallet medarbeidere
ansatt på det høyeste siste to år, noe som kan gi håp om flere spesialister når disse blir ferdig
utdannet om noen år.
For psykologspesialister har antallet 30 besatte stillinger av 41 budsjetterte, som er en mindre enn
forrige måned. Dessverre forventer vi ytterligere forverring her pga medarbeidere som nå går i
oppsigelsestid. Ved rekruttering erstattes spesialister av ikke-spesialister med mange års utdanning
foran seg før de blir spesialister. Samlet sett er antallet psykologer relativt uendret gjennom de siste
to årene, men da med en økt andel ikke-spesialister.
HMS psykisk helsevern voksne
Av topp 5 risiko, er medarbeidere i klinikk psykisk helsevern mest utsatt for trusler og vold. I 2020 er
det registrert 614 tilfeller. I 2021 er det registert og ferdigbehandlet 514 saker innenfor området vold
og trusler. Det er en gledelig nedgang, selv om det trolig ennå er uferdige saker som gjør at tallet kan
stige noe. De hyppigst forekommende episodene er trusler om vold, slag og trusler om drap.
Reduksjon i antallet tilfeller til tross, det har i 2021 vært flere hendelser der utfallet kunne endt
fatalt. Dette har ført til flere oppsigelser i klinikken. Det har høy prioritet å bedre sikkerheten og
tryggheten for medarbeidere.
Tvang psykisk helsevern voksne
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. Antallet tvangsinnleggelser i Helse Stavanger
har ligget forholdsvis stabilt gjennom 2021, og på samme nivå som foregående år.
Når det gjelder pasienter med tvangsmiddelvedtak er antallet unike pasienter som får slike vedtak
stabilt omkring 170 per år. Antallet vedtak har likevel økt fra 2020 til 2021. En gjennomgang viser at
det er noen relativt få pasienter som får forholdsvis mange vedtak, og andelen med svært mange
vedtak har økt fra 2020 til 2021, jf. vedlegg.
Klinikk psykisk helsevern voksne har utarbeidet en tiltaksplan med en rekke tiltak som favner bredt i
organisasjonen. Det kan synes som om det i tillegg kan være nyttig å se nærmere på enkeltindivider
med særlig mange vedtak, og finne individspesifikke tiltak som kan redusere behovet for
tvangsmidler for den enkelte pasient. Dette har også en direkte sammenheng med HMS-hendelser
og skader på medarbeidere, der klinikken finner at det er flest HMS-hendelser (vold og trusler) i
tilknytning til pasienter som har mange tvangsmiddelvedtak. Det er nødvendig å undersøke disse
sammenhengene videre, og finne tiltak som kan bedre situasjon både for pasienter og medarbeidere.
Psykisk helsevern barn og unge
I desember har antall henvisninger til PBU vært redusert med 13 % sammenlignet med 2020, mens
sammenliget med 2019 er det en økning på 26 %. Gjennomsnittlig ventetid har steget til 64 dager for
saker som er startet opp i perioden. Det er fortsatt ikke fristbrudd. Omkring 22 prosent av pasientene
i desember ble vurdert til ikke å ha rett på nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
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Det er fortsatt høyt belegg på ungdomspostene, men julen ble gjennomført som planlagt med én
post stengt. Driften ble planlagt slik at det var muligheter for rask gjennåpning, hvis det skulle vært
behov for dette.
Økt arbeidspress og færre spesialister påvirker kvaliteten i tilbudet: BUP-ene rapporterer om et
vedvarende høyt arbeidspress og høy belastning. Dette kommer til uttrykk på flere måter, blant
annet at pasientenes symptomer oppleves å være mer alvorlige. BUP-lederne arbeider konstant med
å finne gode løsninger, slik at pasientlogistikken skal være så effektiv som mulig. Dette må balanseres
opp mot forsvarlig helsehjelp, samtidig som en ivaretar godt arbeidsmiljø.
Utfordringer med å beholde spesialister / rekruttering av nye: Klinikken arbeider med å finne gode
tiltak for å beholde kollegaer, da dette vil være en forutsetning for å tiltrekke seg nye. Det er spesielt
oppmerksomhet på å beholde spesialistene, da disse er gode forbilder, samtidig som de ofte er
garantister for god faglig kvalitet. Alle enhetene rapporterer om lavere spesialistdekning.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
I desember har antall henvisninger til TSB økt etter at det var en liten nedgang i oktober/november
sammenlignet med 2019/2020. Det er fortsatt få som blir vurdert til ikke å ha rett på nødvendig
helsehjelp, det vil si under 4 %. Gjennomsnittlig ventetid i desember var 45 dager, dvs. noe høyere
enn tidligere i 2021.
I avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er det fortsatt 5 vakante overlegestillinger av 11
totalt. En har ikke greid å tilsette ny avdelingsoverlege, og rekruttering av overlege med russpesialitet
oppleves som umulig å rekruttere. Dette gjør at avdelingen må arbeide systematisk med
spesialiseringsløp for denne spesialiteten.
Oppsummering 2021 barne og ungdomspsykiatri
Det var høy innlegelsesrate i 2021 og postene har aldri hatt så mange innleggelser på et år. Ved årets
slutt var tallet 344 innleggelser. Det tilsvarende tallet for 2020 var 192. Samtidig har tallet på antall
tvangsinnleggelser holdt seg stabilt lavt de siste årene, i 2021 var tallet 40 innleggelser på § 3.2/3.3.
Gjennom hele 2021 har det ikke vært brukt belteseng eller tvangsmedisinering (§4.8 a og 4.8 c).
Kortvarig anbringelse bak lås eller stengt dør uten personal tilstede (§4.8. b), har blitt brukt mindre
enn fem ganger. Ved bruk av kortvarig fastholding (§4.8 d) er dette blitt bruk 77 ganger. De fleste av
disse tilfellene er relatert til svært få pasienter. . Likevel er tallet 77 det nest laveste tallet de siste 6
årene. Når det gjelder bruk av skjermingsvedtak er dette brukt seks ganger (§ 4.3). Dette er det
laveste tallet vi har hatt i løpet av de siste 6 årene.
Refleksjoner rundt endringer i bruk av tvang ved ungdomspostene M1 og N1:
I løpet av de siste 3 årene har riktig og redusert bruk av tvang vært et satsningsområde ved
ungdomspostene. Det er særlig opplæring i alle ledd, holdninger, dokumentasjon, forståelse av
lovverket, utforming av lokaler og tydeligere, oppdaterte og lett tilgjengelige rutiner som har vært
hovedfokus.
Målet er forsvarlig og riktig bruk av tvang. Dette er en kontinuerlig prosess. Ved siden av god
kommunikasjon innad i avdelingene hva gjelder felles forståelse og holdninger, er dialogen opp mot
vaktlaget viktig. Opplæring og kontinuerlig oppmerksomhet på rett bruk av tvangslovverket i
innleggelsessituasjoner på kvelder og helger har også vært et viktig satsningsområde.
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For- og ettersamtaler med ungdommene er noe en har startet med i løpet av de siste årene. I det
elektroniske journalsystemet DIPS finnes maler for disse samtalene, samt rettledende maler for
tvangsdokumentasjon. Det er arbeidet med bedret informasjon skriftlig og muntlig til ungdommene
om lovverk, rettigheter, opphold og behandling.
Kontinuerlig oppdaterte og lett tilgjengelige prosedyrer har vært høyt prioritert sammen med en
tydeligere ansvarsfordeling. Postansvarlig har en tydeligere rolle når det gjelder vurderingene
knyttet til tvangsbruk, og det er en tettere dialog med vaktlaget. I tillegg er det arbeidet med å bedre
dokumentasjonen i etterkant av tvangssituasjoner. Dette går blant annet på at miljøterapeutene skal
tydeliggjøre hvilke de-eskalerende tiltak som ble prøvd ut før en vurderte at tvang var eneste
løsningen. Postlederenes ansvar i å sette seg inn i situasjoner og dokumenteringen i etterkant er
nedfelt i prosedyrene. Fagansvarlige på postene, samt avdelingsoverlegen har et særskilt ansvar i å
sette seg inn i tvangssituasjoner og rettlede for- og bakvakter i undervisning, både i forståelsen av
lovverket og dokumentasjonen av vedtak.
Dersom avvik finner sted, meldes det i avvikssystemet Synergi. Postledere og fagledelse og
ansvarsvakt ved postene har et særlig ansvar for å sørge for at avvik dokumenteres rett, meldes i fra
om og følges opp videre.
Gjennom det siste halvannet året har det vært et tettere samarbeid med politiet. Avdelingssjef og
avdelingsoverlege har hatt dialog med alle vaktlag på politistasjonen for å sikre bedre forståelse av
hvilke barn som politiet kan komme i kontakt med, og som samtidig kan ha kontakt med
ungdomspostene.
Videre er det et samarbeid med kontrollkommisjonen (KK) i enkeltsaker, i tillegg til det generelle
samarbeidet avdelingen har med KK

5. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Tredje og siste hovedmål i styringsdokumentet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Uønskede hendelser
Per desember er det ingen store endringer i antall pasientrelaterte uønskede hendelser som er
registrert i Synergi, men det kan se ut som det er en svakt stigende trend gjennom 2021. Antallet
pasientrelaterte saker er nå ca. 500 pr. måned.
I 2021 er det meldt til sammen 36 saker til Statens helsetilsyn (3.3a melding). Til sammenligning var
det oversendt totalt 27 saker i 2020. Økningen kan skyldes at det nå er en større bevissthet rundt
meldepliktige saker og hvordan disse skal håndteres.
Intern revisjon
Det er i desember gjennomført en internrevisjon ved Kirurgisk klinikk. Reviderte områder er
styringssystem, strålevern og legemiddelhåndtering med fokus på legemiddelsamstemming. Kirurgisk
klinikk arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring i ulike fora som bla. kvalitetsråd,
arbeidsmiljøutvalg (AMU) og ledergrupper. Det fremkommer at de i Kirurgisk klinikk har god
kommunikasjon mellom ulike ledernivå, og at det er et godt samarbeid med vernetjenesten på alle
nivå.
Klinikken har definert fire risikoområder som det arbeides systematisk med, men lovpålagte
risikovurderinger er ikke tilstrekkelig dokumentert.
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Revisjonen avdekket ni avvik og to merknader. De største avvikene er knyttet til manglende
klinikkovergripende handlingsplan, dokumenterte risikovurderinger og opplæring (gjennomføring av
obligatoriske kurs). Det ble gitt fire avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Klinikken vil jobbe
systematisk med å forbedre disse områdene.
Det foreligger plan for gjennomføring av tre interne revisjoner i Helse Stavanger i 2022.

6. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling
Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt














To fraværskader i perioden, begge gjaldt fingre i klem.
Noen få tilfeller av smitte på byggeplass, tiltak iverksatt, ingen ytterligere smitte
Byggeprosjektet følger planen, ikke påvirket av pandemi, økende aktivitet på byggeplass
Grunnarbeider er stort sett ferdig, og sluttoppstilling er mottatt til kontroll. Restarbeid
overført ny entreprise for samme ENT
Betongarbeider: enighet mellom BH og ENT om sluttoppstilling
Råbygg: nådd takhøyde for alle bygg bortsett fra bygg B-utvidelsen, der holder en på med
dekkereis for 2 etg.
Bygg A Nord: Fasadeleementer og Paroc ferdig montert. Kompletteringsarbeid og kledning av
parocelementer pågår. Arbeid med påforingsvegger innvendig pågår i 5, 6 og 7 etc.
Bygg A Sør: Fasadeelementer og Paroc ferdig montert. Kompletteringsarbeider pågår.
Påforingsvegger innvendig er ferdigstilt i 4 – 8 etg. Arbeider med påforingsvegger pågår i 3
etg.
Bygg D: Fasadeelementer gårdshager ferdig montert. Fasadeelementer mot ytterfasader
ferdig mot vest, nord og sør
Bygg C: Fasadeleement på ytterfasade bygg C nord er montert mot nord og øst.
Parocelemener er montert mot øst. Fasade mot gårdshage montert.
Bygg B: Elementer i ytterfasader er montert. Montasje av fasader i gårdshager pågår. Paroc
er montert i fasade mot nord og mot sør. Montasje av Paroc pågår i fasade mot vest,
innvendige arbeider har ikke startet.
Utvidelsen av B-bygget: ikke startet fasademontasje.
Mellom 400-500 personer i snitt på byggeplass daglig i desember. De fleste i
byggherreorganisjonen er på hjemmekontor i tråd med myndighetenes anbefaling.

Organisasjonsutvikling – OU
Prosjektet poliklinikk- Prosjektteamet har måtte planlegge og re-planlegge en del pga av
utfordringer i klinikkene som følge av pandemisituasjonen. Første workshop med deltagende
observasjon i eksisterende areal er blitt avholdt sammen med barne- og ungdomsklinikken (BUK).
Neste workshop vil fokusere på løsningsutvikling og tilpasning til arealer i Nye SUS. Dette er planlagt i
begynnelsen av februar. Det jobbes parallelt med lungepoliklinikken for å etablere læring og
metodikk til poliklinikker med delt drift. Prosjektet er fortsatt krevende da arealene betydelig
endring i arbeidsprosesser.
Prosjektrisiko: Fagene som skal deles melder om bekymring knyttet til bemanning og driftsmodeller.
Fagene som i sin helhet skal til Ullandhaug melder om bekymring knyttet til arealutformingen.
Sengeprosjektet fortsetter implementering av nye arbeidsprosesser på sengepostene. Prosjektet
holder framdrift og planlegger opplæring på infeksjonsposten (3F) til tross for smittesituasjonen.
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Akuttflytprosjektet fortsetter klargjøring av pilot for pasienter med sammensatt problemstilling
knyttettil på psyk/som/rus.
Prosjektrisiko: Det oppleves at psyk/som/rus er ønsket, men det er også skepsis til endringen knyttet
til kapasitet i forhold til kompetanse for å ivareta disse pasientene, og eneromskapasiteten som
utfordres gjennom løsningen.. Risikoreduserende tiltak har vært gjennomføring av fagdager for å
lære mer om pasientgruppen for de som skal bidra inn i enheten.
Prosjektet jobber videre med detaljering av mandat for «MOBA ny klinikk» og intermediær enheten
som tverrfaglige enheter. Prosjektet skal bla bidra til bedre ivaretakelse av de alvorlig syke, samt
legge til rette for bedre bruk av sykehusets samlede ekspertkompetanse.
Operasjonsprosjektet har i prosjekt stuefordeling levert videre spesifikasjoner knyttet til
fagspesifikke behov til byggeprosjektet. De ser også på stuetildeling på dagkirurgien. Pilotstue
prosjektet jobber for pilotering med oppstart i februar. Det blir viktig å pilotere forsyningsdelen av
nye arbeidsprosesser.
Prosjektrisiko: Utsettelse av pilotprosjektet på grunn av nedgang i elektive operasjoner som følge av
omdisponering av operasjonsteam i forbindelse med pandemien.
Prosjektet aktivitetsbaserte arbeidsplasser er et sideprosjekt og jobbes med parallelt. Det er viktig
for organisasjonen, men vil ikke ha inflytelse på selve byggeprosjektet. Det vil bli en orientering ti
lledergruppen om prosjektet og aktiviteter som pågår.

7. Økonomi
Tallene er foreløpige og det tas forbehold om endringer frem til endelig årsregnskap foreligger.
Resultat Desember
Resultatet for desember er 50,8 millioner kroner, og er 38,7 millioner kroner bedre enn budsjett.
Hovedårsaken til positivt avvik er inntektsføring av 32 millioner kroner av pandemi-midler som
kompensasjon av tap av aktivitetsbaserte inntekter tidligere i høst. I tillegg gav endelig ISF-avregning
2020 en postivt resultateffekt på ca. 16 millioner kroner. Positivt avvik på lønnskostnadene er knyttet
til budsjettert reserve samt høye sykerefusjoner. Høy refusjon i desember skyldes hovedsakelig en
omlegging av regnskapsrutine og er en engangseffekt. De positive avvikene blir delvis spist opp av
høye kostnader til medikamenter, implantater og andre forbruksvarer, merforbruk strøm,
pasienttransport og kostnader knyttet til tap på fordringer.
Resultat hittil
Resultatet er 122,7 millioner kroner og er 22,3 millioner kroner lavere enn budsjett. Hovedårsaken til
at resultatet er lavere enn budsjett er ikke kompenserte merkostnader og tapte inntekter knyttet til
covid-19. Dette er estimert til å utgjør ca 21 millioner kroner. Foretaket har negative avvik knyttet til
flere andre kostnadsposter, men postivt resultat av ISF-avregningen for 2020 samt foretakets
budsjettreserver dekker disse.
I 2021 er det spesielt kostnader knyttet til H-resept som har økt. Kostnadene viser et negativt avvik
på 24 millioner kroner, men har også delvis økte ISF-inntekter slik at resultateffekten er 18,5
millioner kroner. Øvrige medikamentkostnader øker også, og inkluderer økning i kostnader til BHM
samt nye legemidler slik som Luxturna som alene gav en merkostnad på 5 millioner kroner.
Energikostnadene har vært høyere enn budsjettet og gir et avvik på ca 6 millioner kroner i 2021.
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Investeringer
Det er i desember 2021 investert for 303 millioner kroner. For hele 2021 er det investert for 2,5
milliarder kroner. Mesteparten av investeringene er på Nye SUS.
Likviditet
Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank- og kassebeholdning på 1 751,5 millioner
kroner ved utgangen av desember 2021, hvorav 181,5 millioner kroner er skattetrekksmidler.
Likviditetsbeholdningen er økt med ca. 471 millioner kroner i løpet av måneden. Likviditeten er god,
og driftskreditten er 0 kroner. De største endringene er innbetaling av langsiktig gjeld, investeringer
og kortsiktig gjeld.

Vedlegg: tabeller og figurer
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