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FORSLAG TIL VEDTAK   

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for november 2022 til 
orientering.    
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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  
Ytterligere to medarbeidere forvarer doktorgraden i desember 2022, og dermed har 13 

medarbeidere ved Stavanger universitetssjukehus disputert i løpet av året. Det er på samme nivå 

som 2021. Psykiatrifagene har hatt tre av årets disputaser, og har også flere store studier pågående. 

Det er gledelig å se den gode kvaliteten i forskningsarbeidet ved sykehuset.  

Det er fortsatt en positiv utvikling  i   ventetider og fristbrudd. Antall ventende er imidlertid økende 

og kan representerer et akkumulert etterslep. Administrerende direktør vil ha en gjennomgang av 

dette, og vurdere om tiltak er nødvendig.  

Helse Stavanger innførte det elektroniske pasientjournalsystemet Dips Arena 28. november. DIPS 

Arena erstatter DIPS Classic. 

I nysalderingen for 2022 har regjeringen valgt å øke basisrammen til spesialisthelsetjenesten med 2,5 
milliarder kroner, og av disse midlene blir 133 millioner fordelt til Helse Stavanger. 
Tilleggsbevilgningen fører til at Helse Stavanger forventer at resultatet for 2022 blir rundt 100 
millioner kroner. Budsjettmålet for 2022 er 226 millioner kroner, og selv med tilleggsbevilgningen blir 
det et negativt budsjettavvik på omkring 126 millioner kroner.  
 
Økonomien i den underliggende driften er dessverre ikke bedret i november og viser et negativt 
avvik på omkring 36 millioner.  
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2. Beredskap og smittevern  
Strategisk beredskapsledelse har gjennomførte lokal del av Nasjonal helseøvelse 2022 der tema var 

atomberedskap. Kompetansehevende tiltak ble gjennomført i forkant og har gitt gruppa større 

innsikt i samhandlingsaktører, varslingsrutiner og tiltak ved en atomhendelse. Fokus er ikke krigen i 

Ukraina, men scenario med atomulykker i våre nærområder eller naboland.  

Seksjon for beredskap gjennomfører i samarbeid med bedriftshelsetjenesten nå en ROS-analyse i 

henhold til «Veiledning til arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner ved råd 

om innendørsopphold pga. radioaktivt utslipp til luft». Dette vil danne grunnlag for planverk knyttet 

til denne problemstillingen. Foretaket har økt oppmerksomhet mot denne type hendelser og 

planer/prosedyrer i forbindelse med «CBRNE hendelser med personskader» er revidert. 

Forsvaret ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 planlegger en stor øvelse for Totalforsvaret i 

mars 2023. Helse Stavanger HF deltar, og er aktivt med i planlegging og kompetansehevingsprogram.  

Helse Stavanger HF har ansvar for å gi befolkningen i Sør-Rogaland helsehjelp også ved hendelser der 

normal dimensjonering av personellressursene ikke er nok for å dekke behovet (f.eks. en 

masseskadehendelse). I den forbindelse gjennomføres en overordnet varslingsøvelse for hele 

organisasjonen 6.12.2022. Dette for å sikre at hele varslingskjeden fungerer, og at innkalling av 

beredskapsledelsen og ekstra personell skjer uten forsinkelser. 

 

3. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Første hovedmål i styringsdokumentet er å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB). 

Det er fortsatt ventetid inn til psykisk helsevern barn og unge (PBU) som er lengre enn kravet på 35 

dager. Antallpasienter som ikke har fått tilbud innenfor frist er redusert, og gjennomsnittlig ventetid 

for behandlete pasienter er redusert med ni dager. Henvisninger per november er omtrent på 2019 

nivå, og trenden ser ut til å være nedadgående. Poliklinikklederne er bekymret for at foretaket ikke 

ser seg i stand til å videreføre styrkingen av det polikliniske tilbudet som en gjorde ved hjelp av 

øremerkede midler i 2021, og foretaket selv videreførte i 2022.. Selv om avviklingen av disse 

stillingene vil skje gradvis gjennom naturlig avgang,  mener de at det er en risiko for at dette vil gå ut 

over ventetider og fristbrudd.   

Alle poliklinikkene har hatt «Sammen møter» med kommunene, for å sikre god samhandling i tråd 

med barn og unges helsetjeneste. BUP Egersund har en spesialist ute i hver av kommunene 1 dag per 

måned for å bistå kommunene i både «grensesaker» og vanskelige saker. Dette vises ikke igjen i 

verken inntekt eller aktivitet, men vi mener at det fører til et godt faglig samarbeid og bedre tilbud til  

disse barna. En vurderer at dette er i tråd med både nasjonale føringer og anbefalinger fra Ukom-

rapporten av 2020 og Barneombudets rapport av 2020. 

PBU døgn har fortsatt flere innleggelser enn før pandemien. Innleggelsesraten er omtrent doblet i 

2021 og 2022 sammenlignet med årene før pandemien.  
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Utviklingsprosjekter: 

PBU pol har satt i gang et prosjekt for å se på alle som blir henvist til poliklinisk utredning og 

behandling. Dette gjelder både saker som blir vurdert til rett til nødvendig helsehjelp, og saker som 

blir vurdert til ikke å ha  

rett. Et foreløpig resultat er at en ser at bare 33 % av saker som ikke har rett på nødvendig helsehjelp 

har fått et tilbud i sin kommune. Resultatene i dette prosjektet blir derfor viktig i den videre dialogen 

PBU har med kommunene, samt at dette vil være et godt grunnlag til diskusjon i arbeidet med 

tjenestemodellene.  

PBU døgn arbeider med innføring i traumebasert omsorg (TBO ) for alle tre sengepostene. I tillegg er 

vi med i KVIP – «Kvalitet i post» i sammen med 17 av 19 andre Barne- og ungdomspsykiatriske 

sengeposter i Norge.  

Revisjoner: 

Det foregår en revisjon i regi av Helse Vest knyttet til spiseforstyrrelser. Revisjonen vil være opptatt 

av å se på hvilket tilbud denne gruppen pasienter får gjennom behandlingsplaner og metodevalg.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 

Det har blitt flere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Inntak og 

opptaksteamet (IO-teamet) har fått større utfordringer med å få til gode og sammenhengende 

pasientforløp i etterkant av deres vurderinger. Dette skyldes blant annet høyt sykefravær i en av 

ruspoliklinikkene, og at noen av de private aktørene har utfordring med pasientflyten.  

Forskning: 

Stavanger-studien om avhengighet og forløp – STAYER-studien – startet opp ved Stavanger 
universitetssjukehus (SUS) og forskningssenteret KORFOR i 2012. Datainnsamlingen startet 
i 2015, og avsluttes i 2025. Målet er å kartlegge kompleksiteten i rusavhengiges tilfriskningsprosess 
i et langtidsperspektiv. Studien startet rekruttering av deltakere i 2012, og er nå på sitt tiende år. 
Datainnsamlingen er ferdig i 2025. Det er 208 deltakere i studien, og den har et aldersspenn fra 16 til 
65 år. Flere av deltakerne bruker, eller har tidligere brukt flere ulike rusmidler. Tverrfaglig spesialisert 
behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på rus- og avhengighetsbehandling i 
spesialisthelsetjenesten. Behandlingen er et samarbeid mellom pasienten selv, består av tverrfaglige 
samarbeid og gis primært gjennom poliklinisk behandling eller døgnbehandling.  STAYER-prosjektet 
ledes av psykolog Aleksander Hagen Erga. Flere ved forskningssenteret KORFOR har vært involvert, 
og det er per i dag fem doktorgradsprosjekter ved ulike universitetet og høgskoler som bygger 
på data fra studien. 

Psykisk helsevern voksne 

Rekrutteringsutfordringene i Klinikk psykisk helsevern voksne fortsetter.  

I poliklinikk er antall ventende og ventetidene omtrent som forrige måned. Det er fortsatt ikke noen 

nevneverdige fristbrudd. Vi klarer fortsatt ikke per i dag å innfri målet om at pasientene ikke skal 

vente mer enn 40 dager i snitt, men ventetidene har ikke økt. Selv om aktiviteten i år er høyere per 

ansatt i poliklinikk enn fjoråret, er det en utfordring at mange stillinger blir stående vakante.      

Klinikken har også hatt oppstartsmøtet med de private avtalespesialistene med tanke på felles 

henvisingsmottak. Avtalespesialistene vil bli fordelt og tilknyttet våre poliklinikker, og målet er å 

intregrere alle henvisninger til DPSene i løpet av våren. Dette for å sikre atalle henvisninger, både til 
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avtalespesialister og til ordinær poliklinikk, blir rettighetsvurdert og at vi får til en felles fordeling av 

pasientene mellom poliklinikk og avtalespesialister  

I sengepostene har vi hatt ett gjennomgående høyt belegg, noe høyere på Våland enn på DPSene. 

Arbeidet med å ansette medarbeidere til den nye sikkerhetsposten pågår, og vi tar fortsatt sikte på å 

åpne opp denne posten 1. februar.  

Klinkken har som sykehuset for øvrig innført DIPSArena. Inn i dette arbeidet har vi nå også innført 

vedtaksmodulen for vedtak i psykisk helsevern og innført elektroniske protokoller. I denne 

forbindelse har det også foregått et arbeid med opplæring av kontrollkommisjonen. Mange har gjort 

et stort arbeid i forbindelse med innføringen som må kunne karakteriseres som å være vellykket.      

 

4. Styrke forsking, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet 
 
Styrke forskning innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet er andre 
hovedmål i oppdragsdokumentet.  
 
I desember 2022 har Helse Stavanger ytterligere to disputaser, denne gang innenfor øyekirurgi og 

nevrologi. Totalt kan vi notere 13 disputaser i løpet av året, som er på samme nivå som 2021. 

Psykiatrifagene har hatt tre av årets disputaser, og har også flere store studier pågående. Et 

eksempel er STAYER-studien, der rusavhengige følges tett over lang tid for å kartlegge hva som må til 

for å bli rusfri. 

Helse Stavanger har også signert en samarbeidsavtale med UiS knyttet til mulig etablering av 

profesjonsstudium i psykologi, under forutsetning av NOKUT-akkreditering og fullfinansiering.  

Det er flere forskningsprosjekter som har kvalitet og pasientsikkerhet som tema, her nevnes spesielt 

arbeider innen nyfødtmedisin og de prehospitale tjenestene. På innovasjonssiden har vi pågående et 

arbeid i Nye SUS, der vi undersøker hvordan pasientsikkerheten på ensengsrom kan økes, ved måling 

av vitale parametre og situasjonsbetinget varsling – i et samarbeid med flere industriaktører. Målet 

er å raskt oppdage forverring, som har høyere risiko når pasienten er på ensengsrom. I et annet 

forsknings- og innovasjonsprosjekt skal det utvikles en løsning for diagnostikk og rehabilitering av 

synsutfall etter hjerneslag ved bruk av virtuell virkelighet. Oppfølgingen i dag har mangler, slik at det 

er stort behov for verktøy som både diagnostiserer og rehabiliterer mer effektivt.  

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Økningen i antall hendelser i september/oktober ser nå ut til å flate ut. Økningen knytter seg trolig 

fortsatt til nytt laboratoriesystem og feil merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og 

transfusjonsmedisin (Blodbanken).  

I 2021 ble det meldt 36 saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 41 hendelser, hvor 12 er 

meldt fra psykiatriske klinikker. Økningen i antall alvorlige hendelser, som er oversendt Statens 

helsetilsyn, skyldes sannsynligvis en økt bevissthet blant klinikere om hvilke hendelser som er 

meldepliktige. I tillegg gjennomføres det nå daglig gjennomgang av registrerte saker i Synergi på 

foretaksnivå, med tanke på mulig meldeplikt. Imidlertid er det fagmiljøene selv som beslutter om en 

hendelse er meldepliktig. 
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5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
 
Gjennomsnittlig ventetid ventende har sett en gradvis nedgang gjennom hele høsten. Fra oktober til 
november er tallet ned fra 62 til 60 dager. Det har vært tilsvarende utvikling for ventetid behandlet. 
Den er ned fra 68 til 67 dager i november.  
 
Det er barne- og ungdomsklinikken som har flest fristbrudd, men også her er det en fallende trend. 
Fristbrudd behandlet var 288 i september og er ned til 155 i november. Fristbrudd ventende var 564 i 
august og er ned til 359 i november.  
 
 

6. Byggeprosjektet og mottaksprogrammet 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 En personskade i desember. En person kappet seg i flere fingre ved bruk av sirkelsag og ble 

behandlet ved SUS.    

 Daglig høyt antall på byggeplass, og  i begynnelsen av desember var det 930 personer 

innenfor byggegjerdet 

 SMS-spørreundersøkelse utsendt til alle på byggeplass på norsk, engelsk og polsk, med 

spørsmål mht trivsel, arbeidsforhold mm.  

 Lørdag 26. november var det uanmeldt besøk fra skattepatruljen fra Skatt Vest med sjekk av 

HMS-kort. Tre kort ble inndradd, men ENT hadde alt søkt om nye, syv kort ble feilaktig 

inndradd og Skatt Vest levert tilbake med beklagelse. Ellers alt i orden. Det var ca 200 

personer på byggeplass..   

 Byggeprosjektet følger stort sett planlagt fremdrift, taktplanen innen noen kontrollområder i 
bygg B er endret for å hensynta at noen entreprenører ikke har ferdigstilt arbeidet i alle 
«vognene»  i tråd med taktene. Vil ikke få betydning for sluttdato. 

 Delovertatt alle ytre fasader med unntak av bygg B, del 2 

 God fremdrift på innvendige arbeider, og det er fremdeles i bygg A sør en er kommet lengst. 
Det pågår nå innvendige arbeider i alle byggene 

 Arbeidet med å montere varelagerheiser i bygg B, del 1 og del 2 fortsetter. Klatrerne holder 
fremdeles på med å montere utstyr inne i sjaktene, ventelig ferdig i uke 6 neste år 

 Det pågår fortsatt arbeid i atriene i bygg C ved oppfylling av jord iht plan. 

 Anskaffelser av medisinskteknisk utstyr fortsetter, stor aktivitet for å få opp gjenbruksandel. 
Nyetablert utstyrsgruppe på SUS bidrar i arbeidet med å få verifisert gjenbruksandelen og 
beslutning om hva som skal anskaffes nytt til Ullandhaug. Beslutningsnotater sendes 
fortløpende til denne gruppen 

 Flere store innkjøpsordre (IOer) i prosess hvor konkurransedokumenter enten er sendt ut, 
noen tilbud mottatt, forhandling pågår og noen kontrakter inngått 

 Det pågår malerarbeider innvendig i samtlige bygg, og kvaliteten oppleves som bra 

 Bjelland fortsetter med K7804 Kristine Bonnevies og det er fremdees svært stor aktivitet. 

Forberedelse til flytting av hovedport og adgangskontroll i begynnelsen av januar 2023 

fortsetter i forbindelse med planlagte veiearbeider på Madlaveien og i Kristine Bonnevies vei 
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 Besøksdag ansatte avviklet 20. novmeber, anses som vellykket og flere gode 
tilbakemeldinger.Forberedelse til utsendelse av AMU-undersøkelse i løpet av desember til 
prosjektorgansiasjonen 
 

Nye SUS Mottaksprogrammet    
 
Status på mottaksprogrammet blir redegjort for i kvartalsrapport til styret.  
 

 

7. Sykefravær 
Helse Stavanger har iverksatt flere tiltak for å redusere sykefraværet. Det nasjonale 

bransjeprogrammet inkluderende arbeidsliv (IA) i sykehus skal gi spisset og prioritert innsats mot 

arbeidsmiljøutfordringer som finnes i sykehusene. Bransjeprogrammet retter oppmerksomheten inn 

mot to hovedområder: 

«Der skoen trykker» 

Helse Stavanger har hatt 6 enheter som har tatt del i metodikken «Der skoen trykker» fra det 

nasjonale IA-bransjeprogram i sykehus. 3 enheter startet opp i 2021, 3 enheter har startet opp i 

2022. I 2023 starter vi opp med 2 enheter i januar, og det er foreløpig 3 andre som vurderer om de 

skal være med.  

Der skoen trykker er en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å forbedre arbeidsmiljøet 

og forebygge sykefravær. Metoden er kunnskapsbasert og utviklet for sykehussektoren. Der skoen 

trykker skal bidra til å løse utfordringer som ledere og ansatte i sykehus opplever i sin 

arbeidshverdag. Partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Erfaringen med arbeidet så langt er 

at dette arbeidet har vært med på å styrke partssamarbeidet, og flere av enhetene opplever at de 

har forbedret måten å jobbe med arbeidsmiljø på. Verneombud og tillitsvalgt har blitt viktige 

samarbeidspartnere for lederne i arbeidet med forbedring av arbeidsmiljø. 

På grunn av høyt sykefravær i pandemien er det foreløpig vanskelig å si noe om i hvilken grad 

arbeidet med metodikken har påvirket sykefraværet.  

«Tidlig og tett på» 

Klinikk A skal være med som pilot i «Tidlig og tett på». Arbeidet handler om å rette innsatsen mot 

gjentagende, hyppige og/eller langvarige sykefravær. Det omfatter tiltak både på organisasjons- og 

systemnivå, partssamarbeid, ledelse og individuell oppfølging.   

I tillegg til disse tiltakene jobbes det særlig med «Emosjonelt arbeid» som eksponering for 

sykehusansatte. Vi tror at å ha fokus på dette, og hvordan man kan forebygge slitasje som er relatert 

til emosjonelt arbeid vil kunne forebygge sykefravær. 

Det utarbeides nå ett e-læringskurs for nyansatte der man ønsker å bevisstgjøre på 

arbeidsmiljøeksponeringen det er å jobbe med mennesker. 

8. Økonomi 
Resultat for november er positivt med 125 millioner kroner. Det gir et positivt budsjettavvik på 106 

millioner kroner. Hittil i år er resultatet positivt med 72 millioner og budsjettavviket er på 135 

millioner kroner. 
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Det positive resultatet skyldes Stortinges nysaldering for 2022 hvor basisrammen til 

spesialisthelsetjenesten er økt med 2,5 milliarder kroner. Av disse midlene fordeler Helse Vest 133 

millioner til Helse Stavanger.  

Dersom engangsposter holdes utenfor, er budsjettavviket negativt med kr 36 millioner kroner. 

Engangspostene er 133 millioner fra Helse Vest og reserver på fellesområdet med 9 millioner kroner.  

Det negative avviket skyldes 

 ISF-inntekter viser negativt avvik på ca 13 millioner kroner, hvorav egen produksjon utgjør ca 

9 millioner kroner og gjestepasienter ca 4 millioner kroner  

 Avviket på varekostnader ligger mesteparten på medikamenter (ca. 7 millioner), samt en 

regnskapskorreksjon på ca 1,2 millioner. Det er også et positivt avvik på H-resept og 

gjestepasienter som delvis veier opp for de negative avvikene. 

 Lønn viser et avvik på samlet sett ca 18 millioner kroner og er på overordnet nivå omtrent 

som tidligere.  

En positiv utvikling på lønnsavviket er at Kvinne og barneklinikken har klar å redusere bruken av 

innleie til nær null.  

Prognosen for 2022 er oppdatert til et posivit resultat på 100 millioner kroner. Det er en 

budsjettreserve som er lagt til desember og bidrar til at et positivt resultat er realistisk. Samtidig er 

det usikkerhet knyttet til de negative avvikene på ISF-inntekt og lønn slik at det er fare for at 

resultatet blir noe lavere enn prognosen.  

Investeringer 

Blir oppdatert i muntlig gjennomgang i styremøtet.  

Likviditet 

Blir oppdatert i muntlig gjennomgang i styremøtet. 

 

 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


