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Klinikk: Kvinne- og barneklinikken 
 
 
Tabell1: Økonomi; B 2022, Foreløpig resultat 2022 og B 2023 

 
1. Hvilke endringer i aktivitet: 

 
Hvilken aktivitet er aktuell for denne klinikken:  
Kvinne- og barneklinikken har i en stor grad ø-hjelp som er vanskelig å planlegge og 
relativt liten del elektiv, samtidig er det utfordringer knyttet til fristbrudd. Klinikken har 
derfor valgt å fokusere på poliklinisk aktivitet noe som i større grad kan styres av 
klinikken, samt at dette vil bidra til å få kontroll over fristbruddene.  
 
Kvinneklinikken skal øke antall poliklinikker per behandlingsrom med 1,2 per dag 
sammenlignet med prognose for 2022. Dette er en økning fra 6,8 konsultasjoner per dag til 
8 konsultasjoner per dag.   
 
Barne- og ungdomsklinikken skal ha samme poliklinikker per behandlingsrom 
sammenlignet med prognose for 2022. Dette tilsvare 5,7 konsultasjoner per dag per 
behandlingsrom, og dette tilsvarer en økning på 0,2 konsultasjoner sammenlignet med 
budsjett 2022. I 2022 har BUK hatt mange fristbrudd og arbeidet intenst med å redusere 
disse, noe som har resultert i mye poliklinisk aktivitet. Det er derfor ikke forventet at 
man kan øke dette mer enn prognosen for 2022.  
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Tabell Oversikt aktivitetsmål

 
 
Klinikksjef må beskrive hvorfor de ulike fagområdene skal øke aktiviteten. F.eks beskriv 
ventetiden, antall frist brudd, lav aktivitet gjennom pandemien.  
 

- BUK: Har utfordringer med mange fristbrudd og har som mål om å opprettholde 
behandlingsfrist for barn. Det er derfor lagt til en økning i poliklinikk. BUK har for 
det meste Ø-hjelp og lite elektiv drift. Det er fremdeles usikkerhet rundt hvordan 
årets RS-sesong vil slå ut, men vi har håp om en mindre omfattende sesong enn 
2021. Pga forskyvning av sesongen forventer vi en lik prognose som tilsvarende 
budsjett 2022.  

- HABU: har hatt svært høy aktivitet i 2022 pga utsatte kurs og 
overlegepermisjoner gjennom covid. Er flere overlegepermisjoner i 2023 noe 
som gir redusert aktivitet sammenlignet med prognosen for 2022.  

- KK: Har hatt mange ledige overlegestillinger. Dette har gitt lav elektiv aktivitet i 
2022. Lave fødselstall har også bidratt til lav aktivitet. I 2023 skal 
overlegestillinger være besatt og overføring av ny overlege fra Egersund vil bidra 
til økt dag- og poliklinisk aktivitet.  

 
 

2. Hvilke tiltak gjøre for å øke aktiviteten: 
- Øker antall polikliniske konsultasjoner med totalt ca 25 kons. per uke 
-  Langtidsplanlegging for legene er iverksatt for å unngå fristbrudd. 
- For å øke belegg på nyfødt intensiv er man i dialog med Haugesund angående 

deres pasienter. 
- HABU: har hatt svært høy aktivitet i 2022 pga utsatte kurs og 

overlegepermisjoner gjennom covid. Er flere overlegepermisjoner i 2023 noe 
som gir redusert aktivitet sammenlignet med 2022. Mål om å øke antall 
telefon/videokonsultasjoner med 5%.  

- KK: Ny overlege og ansettelse av leger i ledige stillinger vil bidra til økt dagkirurgi 
og poliklinisk aktivitet 
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List opp tiltakene med beskrivelse av hvordan effekten av de vil øke aktiviteten.  
 
Hver controller lager utkast til oversikt og setter inn de ulike tiltakene, med start punkt og 
mål.  

- Fortsettelse av P22 – operasjonsflyt 
- Opprettholde behandlingsfrist for barn på poliklinikk (unngå fristbrudd)  
- BUK øker antall polikliniske konsultasjoner med ca 25 per uke               
- Langtidsplanlegging av legeplaner        
- Tilpasse drift ihht behov, bruke fødselsestimater systematisk.  
- Systematisere bruk av video og telefonkonsultasjoner ved HABU 
- KK vrir fra dagkirurgi til poliklinisk og fra SOP til dagkirurgi som frigjør kapasitet 

på SOP.  
 
 

3. Lønnskostnader 
 
Hvilke interne omprioriteringer er gjort? 

- Sengepost barneavdeling har redusert bemanningsplan midlertidig for å 
redusere kostnader 

- Barnepalliativt team mangler fremdeles noen ressurser, som var tenkt ordnet 
innen helseforetakets rammer. Med dagens krevende økonomiske situasjon og 
prioriteringer, kan det være vanskelig å få til et fullgodt team i 2023, men her vil 
klinikkene jobbe sammen for å finne løsninger.  

- Det jobbes med å finne egne ressurser til et årsverk spl på gyn.pol – legehjemmel 
fra Egersund. Fremdeles usikkert om vi klarer dette innenfor egne rammer.  

- Det er foretatt en intern kompetansefordeling mellom føde-barselavdelingene, og 
en lønnsmidler for en lærling er midlertidig omprioritert fra sengepost barn til 
barselavdeling 7G.  

 
Hvilke tiltak gjøres for å redusere kostnader til variabel lønn? 

- Bruker fødselsestimater systematisk for å planlegge driften på føde- og 
barselposter samt nyfødt intensiv.  

- Det er en målsetting å sørge for en så god langtidsplanlegging at en unngår bruk 
av kveldspoliklinikk og overtid. I tillegg vil ansettelse i ledige stillinger bidra til 
redusert overtidsbruk og vikarinnleie. Dette kan også bidra til mindre slitasje på 
egne medarbeidere, og dermed mulig å redusere sykefraværet. 

 
 
Risiko 
 
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak 
 

- KK: Fallende fødselstall fremdeles. Midlertidig redusert på driften ved å justere 
antall senger og bemanning. Dette overvåkes nøye ved hjelp av estimerte 
fødselstall. Faglige krav til svangerskaps- og fødselsomsorgen er under 
revidering, og det er usikkert om eventuelle endringer vil lette noe på 
arbeidsinnsatsen som i dag kreves. Det jobbes fremdeles aktivt med å 
rekruttere/beholde fagpersonell som leger og jordmødre. 
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- BUK: Avdelingen har fremdeles en utfordring knyttet til fristbrudd. Pediatri er et 

fagfelt med få (2-3) spesialister innen det enkelte delområdet. Dette gjør faget 

sårbart ved at fravær av noen få spesialister kan redusere kapasiteten betydelig. 

Det er gjort flere tiltak i 2022, og som fortsetter i 2023.  

- Nyfødtintensiv’s pasientbelegg følger stort sett fødselstallet. Grovt regnet er ca 

10% av alle nyfødte innom 3D. I tillegg bistår avdelingen i både RS-sesongen og 

ved andre kritiske behov for kompetansen som finnes på avdelingen.  

- HABU: Avdelingen har utfordringer med rekruttering av spesialister, og dette kan 

gi vansker med å gi en så god pasientbehandling som en ønsker. Rekrutteringen 

siste måneder er positiv, og en vil fortsatt ha fokus på å rekruttere/beholde 

sammen med resten av Kvinne-barne-klinikken.   

 
-  b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 
 
Kvinne- barneklinikkens overordnede målsettinger for 2023:  

- 1) Rekruttere/beholde medarbeidere 
- 2) Psyksosialt arbeidsmiljø 
- 3) Forskning og kompetanse 

 
Det er høyt fokus på drift og bemanning for å unngå dyre bemanningsløsninger, overtid 
og derigjennom for høyt arbeidspress på medarbeiderne.  
 
c. Risiko for å ikke nå budsjett 
Med tanke på tidligere års erfaring med budsjettoppnåelse, er det fremdeles stor risiko 
for at 2023 får et negativt resultat ved årets slutt. Men med et betydelig arbeid i hele 
klinikken de siste månedene, vil en i større grad kunne styre driften etter behovet.  
Det er vesentlig for resultatet at forventede inntekter er realistiske og driften i henhold 
til dette. Derfor er operasjonsflyt og P22-prosjektet særdeles viktig for å lykkes.  
Å beholde og rekruttere kompetent personell vil i stor grad være avgjørende for om vi 
klarer å holde aktivitet oppe og redusere dyre bemanningsløsninger med byrå og 
overtid.  
Jordmødre har et høyt prosentvis ulempetillegg. I 2022 er det et negativt budsjett avvik 
knyttet opp til ulempetillegg.  Som følge av dette har en har sett seg nødt til å redusere 
budsjettet på variabel lønn på føden/7H for å komme i balanse.  
En ser for seg at aktiviteten ellers ved BUK, KK og HABU vil økes til et nivå som var før 
pandemien. 
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Klinikk: Division for Driftsservice 
 
Tabell1: Økonomi; B 2022, Foreløpig resultat 2022 og B 2023 
 

 
 
 
 
Utvikling 2023 
 

 Energikostnader 
o Forventet utvikling/konsekvens ny prisavtale strøm 

 Energikostnadene er svært variable – og har i 2022 vist en stadig 
høyere tendens. Energi viser et stort underskudd i 2022. Det må 
påregnes at budsjettet for 2023  er meget usikkert.  Budsjett 2023 
er økt med 23 mill. som forhåpentligvis tar høyde for det urolige 
energimarkedet vi nå opplever.  Elektrisk kraft skal ut på nytt 
anbud, og usikkerheten er stor mht. betingelser vi kan oppnå.  Vi 
har med dagens avtale låst 80% av forbruket på fastpris kr 0,78 pr. 
kWh.  Innkjøpsgruppen som jobber med ny avtale spår en fastpris 
opp mot kr 1,40 pr. kWh.  Ny avtale på el. Kraft vil være gjeldende 
fra 01.08.2023.   

 Gassleverandør Lyse Neo AS sa medio 2022 opp fastprisavtale, og 
vil kun levere på spot.  Gassprisen har i perioden etter oppsigelse 
vært opp mot 3 ganger så dyr som fastprisavtalen.   
 

o Tiltak for å spare energi 

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023

Prosentvis 

vekst mot 

B2022

Prosentvis 

vekst mot 

P2022

Endring i 

kr

Pasientrelatert inntekt 450 725 550 22 % -24 % 100

Gjestepasient inntekter

ISF inntekter

Poliklinikk og andre pasientinntekter 450 725 550 22 % -24 % 100

Basistilskudd 398 563 404 086 437 941 10 % 8 % 39 377

Andre inntekter 40 944 41 690 41 795 2 % 0 % 851

Sum Driftsinntekter 439 957 446 501 480 286 9 % 8 % 40 329

Varekostnader og Helsetjenester 2 695 5 473 2 439 -9 % -55 % -256

Lønn- og personalkostnader 208 629 207 831 212 762 2 % 2 % 4 133

Øvrige kostnader 108 099 135 651 144 551 34 % 7 % 36 451

Av- og Nedskriving 120 535 117 304 120 535 0 % 3 % 0

Sum Driftskostnad 439 957 466 259 480 286 9 % 3 % 40 329

Driftsresultat 0 -19 758 0 0

Finansresultat -29

Totalsum 0 -19 787 0 0 0 0

Divisjon for Driftsservice
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 Helse Stavanger har en aktiv energioppfølging.  Dette betyr at vi 
har trend på energiforbruket i hele foretaket, og tar aksjon dersom 
energiforbruket viser større variasjoner sett i forhold til 
utetemperatur enn forventet.   

 Mange anlegg er tilknyttet sentralt styringssystem.  Setpunkt her 
både på temperaturer og driftstider er optimalisert for hvert enkelt 
anlegg. 

 Energikampanje ble kjørt i september 2022.  Energikampanjen vil 
bli kjørt gjevnlig gjennom vinteren. 

 
 
Andre tiltak for bedre kostnadskontroll eller reduserte kostnader 
P23 prosjektet handler om maskinelt renhold – og mulighetene for å effektivisere 
arbeidet. Dette handler om å investere noe i rengjøringsmaskiner for å prøve ut nye 
rutiner over tid. Det er viktig at det maskinelle renholdet blir en del av den daglige 
driften. Vi skal kalkulere renholdet for nye rutiner og metoder for å se effekten av 
besparelsene vi kan realisere fremover og særlig opp mot Nye SUS.  
 
 
 
Risiko  
 

o Sykehuset har i dag forvaltning, drift og vedlikehold på ca 225.000m2. Dette vil i 
2024/25 stige til ca 290.000m2. I tillegg kommer det en bygningsmasse på ca 
65.000m2 som ikke vil være i bruk, men vi likevel må ivareta. I en periode vil alle 
arealer ha full drift.  Disse pukkelkostnadene er ikke ivaretatt i langtidsbudjetter.  
Eiendom vil også bli sterkt involvert i prøvedriften ved Nye SUS, og må ha 
bemanning til å ivareta begge lokasjoner.  Det er også knyttet en del spenning til 
hvordan dette vil slå ut for renholdsaktiviteten.  
 

o Delt drift tvinger frem gode logistikkløsninger både for personell og 
materiell.  Ansatte i eiendomsavdelingen vil i hovedsak ha base på Våland, 
og vi er avhengig av en god shuttle ordning for å sikre at personell har god 
tilgang til Ullandhaug.  Det samme gjelder materiell som skal til 
reparasjon/lagres. 
 

o For Forsyningsavdelingen er det en risiko knyttet opp mot ivareta trygg 
drift på Våland parallelt med krav om stort ressurspådrag mot Nye SUS. 
Det er en bekymring knyttet til at mangel på tilstrekkelige ressurser kan 
medføre forsinkelser, og i verste tilfelle bli en showstopper for følgende:  

 Test og integrasjon i systemer mot varelagerheis 
 Sortimentsanalyse for alle avdelinger i foretaket 
 Nye forsyningsprosesser/forsyningskjeder 
 Nye arbeidsprosesser 
 Deltakelse i foretaksovergripende OU-prosjekt 
 For få ressurser til å ivareta gjenværende drift på Våland og ny drift 

på Ullandhaug i mellomfasen.  
 Vanskelig ressurskabal i testperiode og prøvedrift på Ullandhaug 
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 «Pukkelkostnader» og mulighet for å ivareta ordinær drift mens 
prosjekt/test/prøvedrift pågår ikke blir ivaretatt 
 

 

o Vakt og Sikring har behov for å avklare forventninger til hvilke tjenester 
som skal leveres på Våland når nytt sykehus står klart. Dette gjelder både i 
forhold til utageringer og utfordrende pasienter/publikum samt for 
bygningsmassen generelt. To-delt drift vil bli utfordrende for seksjonen. 
Det er også viktig å få innpass i pågående OU-Prosesser i klinikkene for å 
påvirke og planlegge for drift på to lokasjoner. Avdelingen opplever til 
tider å bli involvert på et for sent tidspunkt. 
 
 

o Fra et renholdsperspektiv er det stor usikkerhet rundt ressursbehovet 
opp mot Nye SUS. Hovedproblemet er at det foreløpig mangler tegninger i 
Xpand, som må til for å regne ut renholds ressurser på Nye SUS. Det er nå 
avklart at nytt regionalt anbud på dette skal lyses ut og forhåpentligvis er 
klar i løpet av 2023.  
 

 
 

Sikkerhet og service 
 

 Portørseksjonen har en stilling uten budsjettmidler.Løses på midlertidig basis 
ved at seksjonen låner en vakant stilling av eiendomsavdelingen. Kundesenter 
har også en 80% stilling i pasientinformasjonen hvor det ikke er overført 
lønnsmidler, men hvor kostnaden er spredt ut på diverse poliklinikker som en 
del av innsjekk og betaling. 

 
 I tråd med foretakets visjon har sikkerhet og service fokus på å øke andelen 

ansatte med fagbrev. Per i dag er det begrensede økonomiske midler avsatt til å 
kompensere for at ansatte og lærlinger tas ut av daglig drift for å gjennomført 
undervisning/trening som en del av veien mot et fagbrev eller nødvendige 
sertifiseringer. Konsekvensen er at ansatte tas ut av drift uten mulighet for 
seksjonen til å leie inn vikar, samt at budsjettposter for opplæringsmateriell og 
nødvendig utstyr har blitt kuttet de siste årene. Myndighetskrav til nødvendige 
sertifiseringer vil også øke i årene fremover. Dette er et område som må styrkes i 
fremtidige budsjetter. 

 
Renhold 
 
Det vil være utfordrende å planlegge for drift i en to-senterløsning. Hovedårsaken er at 
dette vil gi et betydelig større areal å rengjøre.  
 
Renholdsavdelingen er i en prosess for å vurdere om en overtakelse av renholdet på 
sentraloperasjon (SOP) er hensiktsmessig og fornuftig.  Dette renholdet er i dag 
organisert  under Klinikk A. 
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Forsyning 
 
Det gjøres fortløpende vurderinger av reduksjon i drift og aktiviteter på Våland for å 
kunne imøtekomme krav om ressurspådrag til Nye SUS. Dette gir konsekvenser for 
interne forberedelser i avdelingen i forbindelse med nye arbeidsprosesser og 
kompetanseheving. 
 
Divisjonens P-22 prosjekt er en etableringen av en ny transportseksjon. Det er mange 
elementer som skal på plass for å få dette til. Denne prosessen nærmer seg nå sluttført – 
og drift fra primo 2023 er påregnelig. Gevinstene kommer særlig i form av høyere 
leveringssikkerhet og kostnadskontroll.  
 
Dokumentavdeling 
 
Det er ønskelig at det fysiske arkivmateriale i gjeldende sakarkiv må digitaliseres. En slik 
digitalisering er en krevende og omfattende jobb. Det jobbes for å få dette til gjennom 
dagens økonomiske rammer.  
 
Kjøkken 
 
Ved oppstart av nytt sykehus vil det kreve en del opplæring i nytt utstyr, dette kan bli 
økonomisk- og ressursmessig krevende og det er derfor viktig å planlegge for dette i året 
før innflytting. Flytting til Ullandhaug vil sannsynligvis medføre høyere 
transportkostnader, da vi fortsatt vil ha daglige leveranser til psykisk helsevern på 
Våland. Uklart hvor mange kantiner/utsalgssteder som skal driftes av avdelingen, noe 
som gjør det vanskelig å mene noe om økonomiske konsekvenser for dette foreløpig. 
 
Eiendom 
 
På vedlikehold gjøres det nå kun nødvendig vedlikehold og utskiftinger bli utført i 
2023/2024, og fortrinnsvis på bygg som ikke blir påvirket av at vi får Nye SUS slik som 
bygg utenfor Våland, samt Psykitribygg på Våland. 
 
Somatiske bygg på Våland som skal beholdes i Mellomfasen vil få det aller nødvendigste 
vedlikehold  for å opprettholde en forsvarlig drift.  Det vil også bli vurdert 
vedlikeholdsoppgaver som understøtter driften i Mellomfasen. 
 
Bygg på Våland som skal fases ut i Mellomfasen vil kun få det aller nødvendigste 
vedlikehold for å opprettholde en forsvarlig drift. 
 
Drifts- og vedlikeholdsbudsjettene i Helse Stavanger er allerede nede på et nivå som gjør 
at direkte reduksjon i midler vil påvirke muligheter for gjennomføring nødvendige 
arbeider. Det er allerede tiltak i gang for å sikre at tildelte midler blir benyttet på beste 
måte, både i avtaleverk med leverandører, samt ved gjennomføring av arbeider.  Det 
forsøkes å få gjenbruk på det meste vi kan. 
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Klinikk: Hode- hals og rehabilitering 
 
 

 
 

1. Hvilke endringer i aktivitet: 
 

 
 
Hode- hals og rehabilitering har som mål å øke operasjonsaktiviteten til 2019-nivå. 
 

 
Tabellen viser antall gjennomførte operasjoner per år fra uke 1 til 44. 

 

 
 
En liste over KPIer som er relevante for å følge opp operasjonsaktiviteten er under 
utvikling. 

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023
Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022
Endring i kr

Pasientrelatert inntekt 390 093                   351 638                   338 675                   -13,2 % -3,7 % -51 418                    

Gjestepasient inntekter -                            -                            -                            

ISF inntekter 335 137                  306 649                  282 045                  -15,8 % -8,0 % -53 092                    

Poliklinikk og andre pasientinntekter 54 957                     44 988                     56 631                     3,0 % 25,9 % 1 674                        

Basistilskudd 30 270                     33 320                     90 934                     200,4 % 172,9 % 60 664                     

Andre inntekter 330                           1 833                        330                           0,0 % -82,0 % -                            

Sum Driftsinntekter 420 694                   386 790                   429 940                   2,2 % 11,2 % 9 246                        

Varekostnader og Helsetjenester 71 680                     75 436                     75 436                     5,2 % 0,0 % 3 756                        

Lønn- og personalkostnader 335 775                   341 203                   340 788                   1,5 % -0,1 % 5 013                        

Øvrige kostnader 13 124                     18 395                     13 600                     3,6 % -26,1 % 477                           

Av- og Nedskriving 115                           115                           115                           0,0 % 0,0 % -                            

Sum Driftskostnad 420 694                   435 149                   429 940                   2,2 % -1,2 %

Driftsresultat 0                                -48 359                    -                            

Finansresultat

Totalsum

Klinikk for Hode- hals og rehabilitering

Oppholdstype Plan 2022 Prognose 2022 Plan 2023
Prosentvis vekst 

mot Plan 2022

Prosentvis vekst 

mot Prognose2022
Dagopphold 7 395                                   6 402                                   7 438                                   0,6 % 16,2 %

Døgnopphold 4 163                                   3 954                                   4 227                                   1,5 % 6,9 %

poliklinisk opphold 106 426                               97 217                                 106 324                               -0,1 % 9,4 %

Opererende fag 2022, uke 1-44

Nevro 414                                         

Ønh 1 941                                     

Øye 3 379                                     

Totalt 5 734                                     
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Klinikk for hode, hals- og rehabilitering har i 2022 hatt et krevende år.  Mange faktorer 
har gjort at aktiviteten dessverre har vært på et nivå vesentlig lavere enn budsjettert. 
Fra desember 2021 til november 2022 har antall ventende i klinikken økt fra 3330 til 
4332.  

 
 
Økte ventetider og lavere aktivitet skyldes følgende faktorer: 
 

- Høyere sykefravær ( coronabelastning ) – både eget og barns

 
 

- Ledige stillinger og utfordringer med rekruttering 
- Redusert tilgang på operasjonsressurser (sykemelding og ledige stillinger blant 

operasjonsteamet) 
- Avvikling av overlegepermisjoner (forskjøvet grunnet Corona) 
- Pasientavbestillinger grunnet corona de første månedene  

 
Klinikk A har hatt store utfordringer med å stille operasjonsteam. I denne klinikken 
rammet dette først og fremst Nevrokirurgisk enhet og ØNH avdelingen. I sommer ble det 
besluttet å flytte et team fra Operasjon Øst til SOP for å kunne ivareta Øhj operasjoner. 
Det medførte at ØNH fikk operert ca 100 færre operasjoner enn tidligere år. Høsten 
2022 fortsatte det med færre tilgjengelige operasjonsteam grunnet mangel på 
operasjonssykepleiere på operasjon Øst. ØNH har hatt et vanskelig år og tok 
konsekvensene av det tidlig på året.  De meldte fra om manglende operatør ressurser og 
gav fra seg operasjonsteamene på DK Hillevåg. Det fikk positive følger for noen 
Kirurgiske fag som bryst/endo og urologi som har hatt aktivitet over budsjett etter de 
første coronamånedene i år.  
 
 

2. Hvilke tiltak gjøres for å øke aktiviteten (uten å øke samlet ressurser): 
 
 
Alle avdelingene i klinikken har utarbeidet tiltaksliste.  Undertegnede har satt dette 
sammen avdelingsvis.  Overordnet skal klinikken ha fokus på langtidsplanlegging av 
både operasjonsvirksomhet og poliklinikkvirksomhet. 
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ØNH avdelingen: 
 

Tiltak: Oppstart Mål Justeringstiltak 
Rekruttering  Har jobbet 

systematisk 
med 
rekrutterin
g hele 2022 

At alle stillingene er besatt 
og opplært i til utgangen av 
februar  

Har noen 
timevikarer som 
kan bufre til målet 
er nådd 

2 audiografer er 
opplært til å vurdere 
henvisninger – dette 
vil avlaste leger i 
høresentralen   

Oppstart 
01.11.22 

Avlaste leger i for mer 
timer i 
poliklinikk/høresentralen 

Det er utarbeidet 
retningslinjer ar 
avdelingsoverlege
n 

Audiografene kan i 
enkelte tilfeller 
avslutte kontroller 

01.11.22 Avlaster leger for å ta mer 
nyhenviste på 
poliklinikken/høresentrale
n 

Opplæringstiltak 
og retningslinjer 
utarbeidet 
 

Henvisninger som 
kommer fra 
avtalespesialister 
eller ØNh leger i 
private klinikker der 
det bes om diverse 
tester som utføres av 
audiograf sendes 
tilbake til henviser 
for kontroll hvis ikke 
annet er påpekt 

01.01.23 Avlaster leger for å ta mer 
nyhenviste på 
poliklinikken/høresentrale
n 

Audiografene 
skriver 
elektronisk 
audiografnotat og 
sender til henviser 
med resultat av 
tester. 

Utvider 
sykepleiepoliklinikke
n i ØNH poliklinikk 

01.11.22 Avlaster legene med antall 
konsultasjoner etter 
operasjon. ØHJ 
poliklinikken blir mer 
håndterbar 

Opplæring i nye 
oppgaver for 
sykepleiere i 
poliklinikk 

Forbedre 
samhandling mellom 
sengepost og 
poliklinikk ved 
ressursmangel på 
sykepleiere 

01.10.22 Øke fleksibiliteten og 
mindre innleie ved 
sykdom.  

Dette gjelder i 
hovedsak 
oppgaveoverførin
g fra sengepost til 
poliklinikk – 
Forundersøkelse 
før operasjon 

Delta i Prosjekt 
Effektiv 
operasjonsflyt også i 
Operasjon Øst 

01.03.23 Øke antall pasienter på 1 
operasjonsteam hver dag 

God planlegging 
og samhandling 
med Klinikk A 
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Øye avdelingen 
 

Tiltak Oppstart  Mål Justeringstiltak 
Sykepleiere overtar 
injeksjoner 2 hele 
dager i uken uten å 
bruke mer 
sykepleieressurser 
enn avdelingen har 
i budsjett 

01.01.23 Øke antall 
legekonsultasjoner 
på poliklinikken 

Evaluere 

 
 
 
Nevrosenteret 
 

Tiltak Oppstart Mål Justeringstiltak 
Rekruttering Har jobbet 

systematisk med å 
beholde og 
rekruttere i 2022. 
Intensiverer 
utlysning av LIS for 
å kunne 
konstituere LIS i 
ledige 
overlegestillinger 

Å  rekruttere i 
ledige stillinger  

Systematisk 
oppfølging av 
LIS/overleger slik 
at de ikke slutter 

Det er søkt 
prosjektmidler til 
oppstart 
Behovsstyrt 
oppfølging av 
Epilepsipasienter.  

01.03.23 Digital oppfølging 
av pasienter og 
oppgaveoverføring 
fra lege til 
sykepleier i 
poliklinikken 

Samarbeid og 
erfaringsutveksling 
mellom  foretak i 
Helse Vest for å få 
dette opp regionalt  

P22 Effektiv 
operasjonsflyt 

01.11.22 Å operere flere 
pasienter 2 dager i 
uken på grunn av 
tidlig oppstart 

God planlegging og 
samhandling med 
klinikk A 

Forbedre flyten av 
slagpasienter/rask 
oppstart 
behandling 

01.04.23 Tertialvaktlag 
slagbehandling – 
lagt inn som forslag 
i budsjett 

Utarbeide 
retningslinjer 
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Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Tiltak Oppstart  Mål Justeringstiltak 
Rekruttere og bemanne i 
inntektsbærende 
stillinger 

Systematisk og 
kontinuerlig 
arbeid i 2022 

At alle stillinger er 
besatt til 2023 

 

Omstilling av ressurser i 
avdelingen 

Systematisk 
gjennomgang 
av alle ledige 
stillinger sett 
opp mot 
arbeidsoppgav
er 

Større fleksibilitet 
og utnyttelse av 
ressurser 

Opplæring og 
motivering 

Jobbe mer utadrettet 
ambulant der det er 
nødvendig samt øke 
antall 
videokonsultasjoner 

Systematisk  og 
kontinuerlig 
arbeid 

 Ledelsesforankring 

Prioritere hva vi skal 
tilby videre og være 
bevisst på hva vi skal 
overføre til 
primærhelsetjenesten 
med støtte av IKART 

Systematisk og 
kontinuerlig 
arbeid 

Større 
kapasitet/avlastni
ng for sengeposter 
på SUS 

Ledelsesforankring 

Tettere samarbeid med 
fagfelt/spesialister vi har 
mest overlapp med eks. 
HAVO og 
sikkerhetspsykiatri/mob
ilt innsatsteam med 
drøfting, samarbeid og 
ansvarsavklaring på 
komplekse saker psykisk 
utviklingshemming med 
psykisk lidelse, 
adferdsproblematikk, 
medisinering og 
tvang/makt –   

Systematisk og 
kontinuerlig 
arbeid 

Synergieffekt ved å 
utnytte hverandres 
kompetanse 
framfor å øke opp 
bemanning med 
psykiater på HAVO 
og nevrolog i MIT, 
medfører at 
pasienter ikke blir 
«kasteball» i 
systemet der saker 
avvises eller 
vippes fram og 
tilbake. 

Samarbeidsprosjek
t 

IMATIS sengepost tatt i 
bruk av KEF og 
terapautene 

01.10.22 Få en oversikt over 
pasientenes 
tilgjengelighet for 
tilsyn og 
behandling – 
slippe å gå 
bomturer 

Evaluering 
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KEF og terapauter mer 
aktivt inn i pasientforløp  

01.01.23 Unngå flaskehalser 
og redusere 
liggetid 

 

Dreie tilsyn under 
innleggelse til poliklinisk 
oppfølging der dette er 
mulig 

Kontinuerlig 
arbeid 

Øke andel 
poliklinikk 
Redusere liggetid 

 

Videreføre digital 
pasient- og pårørende 
opplæring 

Kontinuerlig 
arbeid 

Forberedelse til ny 
drift i 2024 der 
fagfolk er spredt 
på ulike 
lokalisasjoner og 
kan slippe å møte 
opp fysisk 

 

Utrede muligheten for 
pasientstyrt poliklinikk 
ved bruk av Checkware 
på HAVO 

Prosjekt i 2023 Redusere antall 
kontroller for å 
kunne ta inn flere 
nyhenviste 

 

Redusere antall saker 
tvang/makt på HAVO 
som er over 100 saker i 
året.  

2023 Frigjøre kapasitet 
hos behandlere 

Saken må drøftes 
med 
statsforvalteren.  
Er det for mange 
saker som 
defineres som 
tvang/makt.  

Rekruttert ny 
kontorleder 

01.01.23 Avlaster 
avdelingssjef 
Profesjonalisere 
koding og 
planlegging 

Opplæring/utvikli
ng 

 
 
 

3. Lønnskostnader 
 
På grunn av mange ledige stillinger har det i 2022 vært nødvendig med mye dyr innleie 
for å holde fristbrudd nede og unngå en større økning i ventetider.  
Det er en målsetting å redusere andelen av kveldspoliklinikker i klinikken.  Klinikken 
har per september i 2022 brukt 1764 timer til kveldspoliklinikk.  Parallelt med 
rekruttering til stillinger er det et mål å redusere antall timer betraktelig, særlig på ØNH 
avdelingen. På grunn av økte ventelister vil nok ikke klinikken kunne klare å ha en 0 
visjon. Det skal utarbeides et mål for hver avdeling. Første målsetning er å få nivået ned 
på 2020-nivå.  
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På sengepostene har det i arbeidet med årsplaner vært en gjennomgang av bruken av 
EFO timer. De justeringene som ble gjort til 2021 på 2 AB har vist seg å være fornuftig –
der man flyttet en Dagvakt til natt. Antall EFO timer har gått ned. Overforbruket på 
sengepostene på Nevrosenteret har i stor grad vært knyttet til perioder med høy 
aktivitet, særlig arbeidet med pasienter med spinalskade har medført høy innleie på 1H 
og tildels også på de andre sengepostene. Det har i perioder vært flyttet over erfarne 
sykepleiere fra sengepostene til 1H for å styrke kompetansen. På Nevrosenteret har det i 
2022 vært arbeidet med å utvikle lederteamet i de 3 sengepostene. Daglig samarbeid om 
både pasienter og personalressurser har utviklet seg. Det gir større fleksibilitet.  
 
Rekruttering til stillinger er også viktig på pleiesiden. Nevrosenteret hadde vinteren og 
våren høyt sykefravær og vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere. Det gav seg 
utslag i EFO timer.  På2AB sluttet 9 sykepleiere i vår/sommer. Først nå senhøstes har de 
klart å rekruttere.  
 
Det er omgjort en stilling på LMS fra merkantil til KEF.  Dette får forhåpentligvis 
konsekvenser for kursaktiviteten.  
 
Det er ønske om å starte sengepostprosjekt på LASSA sengeposten med innføring av 
IMATIS tavler, ala det som er gjort på andre sengeposter.  
 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker også å får til/sluttføre det 
arbeidet som er startet med samlokalisering av HAVO og Lassa. Dette vil a en positiv 
synergi innen HMS, drift, ressursbruk og lederstøtte.  
 
På 2AB har det vært en gjennomgang av LIS planer. LIS ene på avdelingen har hatt 
høyest UTA tid på SUS i somatikken. Nå er det planlagt å ta ned antall UTA timer og 
ansette den 8. LIS. Dette gjøres uten å få ekstra kostnader, men forhåpentligvis så har 
det effekt på turnover og sykemeldinger. Det vil også øke fleksibiliteten i å kunne øke 
aktivitet.  
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4. Risiko  
 

A. Rekruttering (og beholde ansatte)   Gul 
 
Risikodempende tiltak: 
Overordnet rekrutteringsstrategi 
Lokal rekrutteringsstrategi 
Jobbglidning 
Langtidsplanlegging 
God veiledning av LIS og sykepleiestudenter 
 

B. Tilgang på operasjonsteam/ressurser 
P22  Effektiv operasjonsflyt  Gul 

 
Risikodempende tiltak: 
God planlegging av operasjonsprogram 
Fullstendig klarering av pasienter 
Bestille utstyr etter retningslinjer i ORBIT 
Tidlig oppmøte av operatør på operasjonsavdelingen 
Godt samarbeid med Klinikk A 
 
 

C. Sykefravær (Ny coronapandemi)  Gul 
 
Risikodempende tiltak: 
Systematisk HMS arbeid og oppfølging av sykemeldte 
Tilrettelegging 
Tilgjengelige og tydelige ledere 
Medarbeidersamtaler 
 

D. Variabel lønn  Gul 
 
Risikodempende tiltak: 
Prosjekt Ut før 13/14.29 
Samhandling mellom sengepostene 
Redusere antall kveldspoliklinikker 
Redusere UTA tid – å få mer aktivitet med normal arbeidstid 
God bemanning i stillingene 
 

E. Dyre legemidler Rød 
 
Risikodempende tiltak: 
Følge overordna prosedyrer for inkludering av pasienter i studier 
Ha en bevissthet knyttet til kostnadsperspektivet i pasientvurderinger 
Være klar over at pasienter kan være inkludert i andre avdelinger, men vi må betale 
prisen.  
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F. Pasientsikkerhet 
 
Viser da til forslaget om å iverksette tertial vaktlag for slag og også et behov for å 
planlegge for nevrofysiologer i beredskap.  
 
Dersom vi ikke har penger til oppstart at det førstnevnte vaktlaget må vi være klar over 
effekten.  
 

G. Poliklinikkinntekter 
 
Egenandeler på poliklinikken. Er budsjettert høyt, men finner ikke rom til å ta det ned på 
et realistisk nivå.  Er blitt budsjettert for høyt de siste årene.    
  



 
 

 
 

 

 -  
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Budsjettskriv 
 

          

 
 

Klinikk: Kirurgisk klinikk 
 

 
 
 

1. Hvilke endringer i aktivitet: 
 

 
 
 
Kirurgisk klinikk skal følge opp operasjonsaktivitet i 2023. Klinikken ligger an til å klare 
flere operasjoner i 2022 enn foregående fire år, delvis på grunn av at klinikken har 
utnyttet ledig kapasitet ved DK Hillevåg som de ikke har tilgang på til vanlig. Målet for 
2023 blir derfor å opprettholde operasjonsaktiviteten på 2022-nivå. En liste over KPIer 
som er relevante for å følge opp operasjonsaktiviteten er under utvikling. 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023

Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022 Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt 478 046 480 000 500 042 5 % 4 % 21 997

(1.2) Basistilskudd -98 411 -92 779 -120 724 23 % 30 % -22 313

(1.3) Andre inntekter 300 300 300 0 % 0 % 0

(1) Sum Driftsinntekter 379 935 387 521 379 619 0 % -2 % -316

(2.1) Varekostnader og Helsetjenester 47 545 50 000 50 069 5 % 0 % 2 524

(2.2) Lønn- og personalkostnader 322 167 336 746 319 327 -1 % -5 % -2 841

(2.3) Øvrige kostnader 10 052 15 631 10 052 0 % -36 % 0

(2.4) Av- og Nedskriving 171 171 171 0 % 0 % 0

(2) Sum Driftskostnad 379 935 402 548 379 618 0 % -6 % -316

(3) Driftsresultat 0 -15 027 0 -20959 % -100 % 0

(4) Sum Finans 0 0

(5) Totalresultat 0 -15 027 0 -20959 % -100 % 0

(2286S) Kirurgisk klinikk

Oppholdstype Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023 Endring B22/B23

Dagopphold 5 230                                  5 265                            5 401                            3.3 %

Døgnopphold 8 695                                  8 727                            8 727                            0.4 %

Polikliniske opphold 75 221                                75 840                          74 323                          -1.2 %
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Tabellen viser antall gjennomførte operasjoner per år, uke 1-44. 

 
 

 
 
Kirurgisk klinikk er klinikken som finansieres først og fremst av ISF inntekter. Det er 
beskrivende for en klinikk med stort fokus på pasientaktivitet.  Hittil i 2022 har 
klinikken et positivt avvik på 13 mill på inntekter.  Inntektene var under budsjett i 
januar, februar og mars, men har heldigvis tatt seg opp siden mai. På kostnadssiden er 
dessverre bildet annerledes med et negativt resultat på 26 millioner.  Gastrokirurgisk 
avdeling leverer et resultat på 5,5 mill i pluss på inntekter, Kirurgisk avdeling det 
samme, Hudavdelingen 2 mill og Plastikk kirurgisk avdeling et negativt inntektsresultat 
på 5,5 mill. Plastikk kirurgisk avdeling står for halvparten av resultatavviket fordi de i 
tillegg også har hatt et negativt avvik på kostnader.  
 
På tross av høy aktivitet har klinikken hatt sine utfordringer dette året.  Sykefraværet i 
klinikken var unormalt høyt i starten av året. Fremdeles er ikke sykefraværet så lavt 
som det pleier å være, men har heldigvis justert seg nedover i løpet av 2022.  

 
 
Aktiviteten på DK Hillevåg gikk stort sett etter plan på DK Hillevåg under pandemien. 
Avdelinger som Gastrokirurgisk og Kirurgisk har også benyttet seg av ledige team i DK 
Hillevåg. Det har vært nødvendig for å justere for operasjonstilbudet som har vært 
redusert på SOP og på DK Syd (på grunn av kortere operasjonsdag).  Det er i dag 6-12 
mnd ventetid på benigne tilstander som må opereres på SOP.  De siste årene har det 
vært en jevn økning av pasienter som får diagnostisert cancer. Dette medfører lengre 
ventetid til behandling både for cancerpasienter og pasienter som henvises til benign 
kirurgi.  
 

Opererende fag 2022, uke 1-44

Gastro 2 150                            

Plast 1 958                            

Urologisk 1 166                            

Kar/thorax 681                                

Endo 449                                

Hud 20                                  

Totalt 6 424                            
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Det har også i alle avdelinger vært ekstraordinær aktivitet med kveldspoliklinikker for å 
justere for høyt sykefravær og fall i poliklinikkaktiviteten.    
 
På sengepostene i klinikken har belegget vært høyt og det har økt på med 
korridorpasienter siden 2019.  
 

 
 
Det som har vært en utfordring på Gastrokirurgisk avdeling er at mange av deres 
pasienter ligger som «uteliggere» på andre avdelinger.  Slike pasienter har ofte lenger 
liggetid fordi kontinuiteten i legevisitter blir redusert.  
 
Plastikk kirurgisk avdeling har vært hardt rammet fra alle kanter.  Fram til sommeren 
hadde avdelingen et høyt sykefravær, i sommer ble halvparten av disponible operasjons 
team flyttet fra operasjon Øst til SOP som Øhj team og i høst har det vært veldig mange 
strykninger på grunn av syke operasjonssykepleiere på Operasjon Øst. Mange har 
avviklet overlegepermisjoner og en del «oppsamlede» fagkurs har kommet på toppen.  
 
 
 
 

2. Hvilke tiltak gjøre for å øke aktiviteten (uten å øke samlet ressurser): 
 
Overordnet vil klinikken jobbe videre med langtidsplanlegging, systematisk HMS arbeid 
og oppfølging av sykemeldte.  Viktig med god grunnstruktur som fungerer før man gå 
videre med ytterliggere aktivitetsøkning. Gode pasientforløp der hele kjeden fungerer er 
viktig for aktiviteten. 1G kapasitet og Øhjelpsteam vil kunne gi en solid effekt hvis fagene 
i Kirurgisk klinikk også følger opp med gode visitter og «Ut før 13.00». 
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Gastrokirurgisk avdeling 
 

Tiltak Oppstart Mål Justeringstiltak 
P22 med tidlig 
oppstart på 3 
stuer hver uke  

01.11.22 Å øke med 1 pasient 
per tidlig 
oppstartsteam 

Motivere alle i 
pasientforløpskjeden 
til å være med 
Godt samarbeid med 
Klinikk A 

Fortsette å bruke 
ledige 
operasjonsteam 
både på SOP og 
DK Hillevåg  

Kontinuerlig Å få operert flest 
mulig av pasientene 
som står på 
ventelistene 

Ha god dialog med 
ledere i Klinikk A 

«Utvidet» dag på 
DK Syd  

01.01.23 Å få benytte seg av 
operasjonskapasiteten 
på en 
normalarbeidsdag 

Ha god dialog med 
ledere i Klinikk A 

 
Kirurgisk avdeling 
 

Tiltak Oppstart Mål Justeringstiltak 
P22 tidlig oppstart 
på 5 stuer hver uke 

01.11.22 Å øke med 1 
pasient per tidlig 
oppstartsteam 

Motivere alle i 
pasientforløpskjeden 
til å være med 
Godt samarbeid med 
Klinikk A 

Fortsette å bruke 
ledige 
operasjonsteam 
både på SOP og DK 
Hillevåg 

Kontinuerlig Å få operert flest 
mulig av mulig av 
pasientene som 
står på 
ventelistene 

Ha god dialog med 
ledere i Klinikk A 

    
 
 
 
Hudavdelingen 
 

Tiltak Oppstart Mål Justeringstiltak 
Overtakelse av 
tannlegeloftet fra 
mars gir 
muligheter til å 
kjøre mer 
hudkirurgi og laser 
inngrep paralellt 
uten at man 
blokkerer for 
hverandre. 

15.03.23 Å øke aktiviteten 
med 1% 

God planlegging og 
kommunikasjon 
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Utvidelse av 
tverrfaglig 
samarbeid i 
Sårdiagnostisk 
senger  

01.01.23 Mer effektiv og 
tverrfaglig 
behandling, flytter 
noe av 
pasientbehandlingen 
fra plastikk kirurgisk 
avdeling til 
hudavdelingen 

God planlegging og 
kommunikasjon 
mellom 
Hudavdelingen og 
plastikk kirurgisk 
avdeling 

Ansettelse av LIS i 
100% stilling med 
lønnsmidler fra 
90% 
overlegestilling vil 
gi effekt på 
aktivitet 

01.01.23 Mer kontinuitet i 
legestaben da små 
stillingsandeler 
omgjøres til 100% 
stilling 

Krever god 
planlegging og 
opplæring av LIS 

Tverrfaglig 
samarbeid med 
ØNH for utvidelse 
av tilbudet på 
allergisenteret  - 
legemiddelallergi 
utredninger 

01.04.23 Mer effektiv og 
tverrfaglig 
behandling 

Krever god 
planlegging og 
kommuniksjon 
mellom ØNH og 
hudavdelingen 

Tele Ambus 
prosjektet 

15.11.22 Mindre kontroller 
gjennom 
«hjemmesykehus» 
og opplæring av 
ansatte i kommunen 
i sårbehandling 

Forskningsprosjekt 

 
Plastikk kirurgisk avdeling 
 

Tiltak Oppstart Mål Justeringstiltak 
Etablering av team 
for å kunne ta 
lokale operasjoner 
selv 

01.01.23 En mer forutsigbar 
operasjonsaktivitet 
for lokale 
operasjoner 

Godt samarbeid 
med 2AB og Klinikk 
A i opplæring av 
sykepleier(e) 

Gjennomgang av 
operasjonsflyt på 
Operasjon Øst og 
tidlig oppstart på 
flere team i uka 

01.02.23 Å få gjennom flere 
operasjoner på 
operasjonsstuene 
hver uke. Her må 
det settes konkrete 
mål 

Krever 
langtidsplanlegging 
av operatører og 
operasjonspasienter 
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3. Lønnskostnader 
 
Den største utfordringen i 2022 har vært på Plastikk kirurgisk avdeling.  Sykefravær 
med påfølgende vakansvakter og overtid gav merutgifter på lønn. I tillegg har det vært 
avviklet mye overlegepermisjoner, permisjoner til kurs (med høye utgiftskostnader).  
For å holde aktiviteten noenlunde oppe har det vært ansatt vikarer for både sykefravær 
og overlegepermisjoner.  I oktober 2022 hadde vi en gjennomgang av utgiftsposten på 
avdelingen. I løpet av de første månedene av 2023 vil antall leger i stillinger være i tråd 
med stillingsbudsjettet.  Det er viktig  at avdelingen forholder seg til det budsjettet for 
kurs/reiser.   Langtidsplanlegging av legeressursene er viktig for å unngå behov for 
innleie ved overlegepermisjoner.  
 
Gastrokirurgisk avdeling må i travle perioder omdisponere en overlege fra 
operasjon/dag/poliklinikk til å ta seg av pasienter som ligger i andre sengeposter enn de 
gastrokirurgiske. Etter pandemien har det skutt i været med gastrokirurgiske pasienter 
som vi ikke karer å huse i de gastrokirurgiske sengene. Med dedikerte visittleger på 
«utepostene» vil liggetiden gå ned og på sikt frigjøre kapasitet i flytsonen.  Samtidig vil 
beleggsprosenten gå ned og kreve færre ekstravakter. 
 
Kirurgisk avdeling har som gastrokirurgisk avdeling hatt høy turnover i 
sykepleiestillinger i 2022. Det er en utfordring for drift og lønn. Høsten 2022 har vi hatt 
over 20 sykepleiere i opplæring, med påfølgende ledige vakter i de opprinnelige. 
Klinikken mister sykepleiere til videreutdanninger og andre jobber i 
kommuner/privatsykehus. Vi kan ikke konkurrere lønn.  Traineestillinger er populære 
og et godt rekrutteringstiltak. Klinikken har også satt i gang et arbeid med fokus på 
mottak av nyansatte og oppfølgingstiltak med veiledning.  
 
Arbeidsplaner blir endret ved behov for omdisponeringer etter gjennomgang av EFO 
bruk.  Sommeren er en utfordring og det ble i 2021 startet samarbeid med kar/uro om 
sengepost med støtte fra ortopedisk og gastrokirurgisk. Vi har behov for å prøve ut 
denne løsningen i et par år til for å justere etter tilbakemeldinger. Evalueringen fra i 
2022 var at det fungerte bedre enn i 2021.  
 
God langtidsplanlegging kan medføre redusert behov for kveldspoliklinikk. Særlig på 
hudavdelingen er det et potensialet for reduksjon av denne driftsformen når 
tannlegeloftet taes i bruk. Kirurgisk klinikk hadde i 2022 færre kveldspoliklinikker enn i 
2021, men flere enn i 2020.  Hvis klinikken klarer å redusere med halvparten vil 2 mill. 
være spart.  
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Til slutt vil «Ut før 13» kunne hjelpe på overbelegg.  Dersom belegget på sengepostene 
reduseres på vakttid reduseres også EFO timer.  
Bedre bruk av Imatis tavler kan gi bedre pasientforløp med bedre samhandling internt 
om pasientforløpet (terapeuter, pleiere og leger). Hvilken effekter DIPS arena gir er 
tidlig å si enda. 
 
6G skal delta i « Der skoen trykker» og har hatt oppstart av prosjektet i november 2022.  
 
 

4. Risiko  
 

LEDIGE STILLINGER  - grønn/gul 
Dersom rekrutteringen er god og turnoveren lavere reduseres risikoen for at 
bemanningsutfordringer får påvirkning på inntekter og kostnader.   
 
OPERASJONSRESSURSER -  rød/gul 
Dersom klinikk A/ operasjonsstøtten har ressurser nok reduseres risikoen for 
inntektssvikt og lange ventelister 
 
Med klinikken sine innspill til budsjett er det først og fremst et ønske om et Øhj team 
som kan bidra til å skille akutte operasjonsforløp og elektive forløp.  Med et slikt 
team vil vi først og fremst kunne behandle flere pasienter som står på den elektive 
ventelisten, ha større forutsigbarhet for kreftpasienter og kunne ha fullt fokus på den 
akutte pasienten. Men da må også resten av behandlings- / overvåkingsskjeden 
fungere.  Det er i utgangspunktet planlagt for de elektive pasientene på sengeposten. 
Sengepostene vil få en større belastning, men god planlegging / 
utskrivningsprosesser vil dempe risikoen med en større overbelastning. 
 
Mangel på operasjonsressurser og ledige team på Hillevåg kan øke risikoen for å ikke 
klare aktivitetskravet på døgn/dag. Det gjelder Gastrokirurgisk avdeling og Kirurgisk 
avdeling. 
 
PASIENTFORLØP – grønn/gul 
Dersom pasientforløpene blir godt planlagt og pasienten er klar for operasjon 
reduseres risikoen for inntektssvikt og lange ventelister 
 
SCREENINGSPROGRAMMET FOR TARMKREFT  
Dersom innføringen av screeningsprogrammet for tarmkreft medfører flere 
pasienter med behov for operasjon vil det være en risiko for underkapasiet. 
Programmet starter ved SUS i årsskifte og effekten av screeningen av 55 åringene er 
uviss enda.  
 
HØYT SYKEFRAVÆR -  gul 
Selvfølgelig vil en ny pandemi/høyt sykefravær gi oss utfordringer  i forhold til 
aktivitetskravet.  
 
I det store bildet er arbeidet med sykefravær og systematisk HMS arbeid vesentlig 
for å være skodd for aktivitetsøkning og reduserte lønnsutgifter. 
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Det er planlagt et utvidet ledermøtet i Kirurgisk klinikk og klinikk for Hode, hals og 
rehabilitering i februar med tema systematisk HMS arbeid og pasientsikkerhet.  
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 -  
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Budsjettskriv 2023       

 
Klinikk: Klinikk A 
 
Tabell1: Økonomi; B 2022, Prognose 2022 og B 2022 

 
 
Tabell 2: Aktivitet; Plan 2022, Prognose 2022 og Plan 2023 

 
 
1. Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett  

 
Klinikk A er ansvarlig for anestesi- og operasjonstilbudet både på SOP, DK-Syd, Øst, DK-Hillevåg 
og ellers andre steder hvor anestesi og operasjon er påkrevd. I tillegg har klinikken ansvar for 
ortopedisk utredning og behandling, intensivtilbudet i foretaket og den postoperative 
overvåkningen. 
 
I år har Klinikk A sammen med de andre opererende avdelinger gjennomført P-22 prosjektet 
Effektiv operasjonsflyt. Her har det utkrystallisert seg flere tiltak som vi nå er i ferd med å 
implementere. I løpet av 2023 vil man måle effekten av tiltakene og forhåpentligvis nå målet om 
flere operasjoner uten økning i personalkostnadene.  
 
Utfordringen for foretaket, så vel som for vår klinikk, er at de økonomiske rammene er særdeles 
stramme og ikke gir grunnlag for generell oppbemanning. Nedenfor vil jeg kort kommentere 
hvilke effekter det vil ha i den enkelte avdeling. 
 

Anestesiavdelingen: Det er ikke planlagt noen økning i antall ansatte. Avdelingen er 
tilført resten av årsverkene som ble tilført i fra mai 2022. Dette gir en økningen i antall 
årsverk på 0,66. Forhåpentligvis vil noen av tiltakene som nå er implementert etter 
prosjektet «Effektiv operasjonsflyt» medføre tidligere oppstart om morgenen og kortere 
skiftetider slik at effektiviteten går opp, og vi får gjennomført flere operasjoner uten 
økning av ansatte.  

En omlegging av arbeidsplan og samarbeid med postop. 1G gjør at vi klarer å bemanne 
oppvåkningen på DK-Syd til kl. 17 i ukens fire første dager. Det arbeides med å frigjøre en 
anestesisykepleier mht. et andre ØH-team for bløtvevskirurgien. 

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023
Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022
Endring i kr

Pasientrelatert inntekt

Gjestepasient inntekter

ISF inntekter 212 423                     186 935                     177 172                     -17 % -5 % -35 251                      

Poliklinikk og andre pasientinntekter 24 305                       18 816                       25 293                       4 % 34 % 988                             

Basistilskudd 327 843                      327 843                      372 829                      14 % 14 % 44 986                       

Andre inntekter 3 452                           1 000                           3 452                           0 % 245 % -                              

Sum Driftsinntekter 568 023                      534 594                      578 746                      2 % 8 % 10 723                        

Varekostnader og Helsetjenester 76 932                        81 932                        76 932                        0 % -6 % -                              

Lønn- og personalkostnader 475 459                      524 200                      485 529                      2 % -7 % 10 070                       

Øvrige kostnader 15 611                        17 500                        16 264                        4 % -7 % 653                             

Av- og Nedskriving 21                                31                                21                                0 % -32 % -                              

Sum Driftskostnad 568 023                      623 663                      578 746                      2 % -7 % 10 723                        

Driftsresultat -                               -89 069                       -                               0 % -100 % -                               

Finansresultat 0 0 0

Totalsum -                               -89 069                       -                               0 -100 % -                               

Oppholdstype Plan 2022 Prognose 2022 Plan 2023
Prosentvis vekst 

mot Plan 2022

Prosentvis vekst 

mot Prognose2022
Dagopphold 1 923                                   1 760                                   1 792                                   -6,8 % 1,8 %

Døgnopphold 3 196                                   2 868                                   3 365                                   5,3 % 17,3 %

poliklinisk opphold 42 792                                 37 721                                 39 193                                 -8,4 % 3,9 %
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DK-Hillevåg: Fra 01.01.2023 vil man slå sammen DK-Hillevåg og Operasjon øst til DK-SUS. 
Operasjonssykepleierne vil nå alle bli organisert i den nye avdelingen, mens anestesi- og 
intensivpersonalet forblir i sine respektive avdelinger. Fremover vil det bli fokusert på samarbeid 
og læringsutveksling mellom de som arbeider i Hillevåg og de som arbeider i Operasjon øst. 

Intensivavdelingen: Det er et umiddelbart behov for å øke antall bemannede senger på 
Intensivavdelingen. Det er nå så mange dager med belegg over de normerte åtte sengene at det i 
hvert fall ukentlig går ut over den postoperative kapasiteten. Her er det ikke bare strykninger som 
dokumenterer dette, men et rikholdig antall Synergimeldinger som viser at man blir forsinket inn 
på postop., eller må vekke pasientene på operasjonsstuen. Dette fører til forsinkelser og tregere 
gjennomføring av programmet som igjen reduserer antall operasjoner man får gjennomført i løpet 
av en dag. Et ekstra ØH-team uten at denne flaskehalsen blir åpnet vil bare kunne medføre enda 
mer kø og strykninger. 

Operasjonsavdelingen: Ved gjennomgang av arbeidsoppgaver til operasjonssykepleierne har vi 
avdekket et enormt tidsforbruk til varebestilling, SAP-arbeid o.l. To årsverk går daglig med til 
denne typen ikke pasientrettet arbeid. Derfor har vi valgt å redusere med en operasjonssykepleier 
for heller å få en profesjonell logistikkmedarbeider til å løse disse oppgavene. Dermed frigjøres 
en til to operasjonssykepleiere. I tillegg brukes oppimot en sykepleierressurs frigjort ved å 
omgjøre enkel plastkirurgisk dagkirurgi til «skiftestuekirurgi», og dermed har vi to 
operasjonssykepleiere til et ØH-team.  

Ortopedisk avdeling: Justere vaktordninger og andre tilpasninger for å frigi tid til mer 
poliklinikk og operasjoner. Utover det ingen større planlagte endringer. Ønsker å øke den elektive 
aktiviteten ved å innrede en ekstra operasjonsstue i DK-Hillevåg. Tidligere beregninger har vist 
en gevinst på nærmere 30 mill. kr, men må trolig nedjusteres noe pga. endring til 40 % ISF. 
 
 
 
2. Risikomomenter og særskilte oppfølgingspunkt 

 
a. Pasientbehandling; risiko og tiltak 

 
Viktig at fokus på pasientsikkerhet opprettholdes og økes i takt med økt 
arbeidstempo for ikke å miste kvaliteten av syne. 
 

b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 
 
Fordele ressursene slik at de som allerede er belastet ikke får mer, mens de som 
kanskje tidligere har vært litt forskånet, får noe mer. Det handler om å justere 
turnuser og vaktplaner mot arbeidsplaner, og fordele ressurser rett, slik at innsatsen 
settes inn der belastningen er størst. Helsefremmende turnuser er her et virkemiddel 
for å redusere de skadelige effektene av turnusarbeid.  
 

c. Risiko for å ikke nå budsjett 
 
Vi har i utgangspunktet fått tildelt et budsjett for 2023 som er minst like stramt som 
årets budsjett. Prognosen slik den ligger nå tyder på at dette budsjettet vil bli 
overskredet med nærmere 90 mill. Inneværende års budsjett manglet midler til 
nødvendig overtid, og det er uendret for budsjett 2023. 
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3. Tilpasninger opp mot nytt sykehus 
 
 Organisatorisk sammenslåing av DK-Hillevåg og Operasjon øst til DK-SUS for å få en 

velfungerende samstemt dagkirurgi som er klar til full innsats på Våland fra 2025.   
 En felles sterilsentral som skal være døgnåpen. Krever planlegging mht. nye bemannings- og 

vaktplaner. Foreløpige kalkyler tyder på behov for 20 flere årsverk enn i dag. For å komme 
opp i det nivået til 2025, og sikre at disse blir opplært og vil fungere, må man ansette tre og 
tre utover 2023, til sammen 9 stk. (se vedlagte saksunderlag for mer detaljer). Må også se på 
økt utstyrsbehov på dagkirurgisk enhet når sterilsentralen befinner seg et annet sted, og 
planlegge logistikken bl.a. for transport av utstyr fra felles sterilsentral til flere 
operasjonslokasjoner.  

 
 Organisering av nye sengeposter/-tun og samarbeid mellom poster/avdelinger. 

  
 Ny arbeidsplanlegging som reduserer behov for forflytning mellom lokasjon innenfor samme 

arbeidsdag.  
 
 
 
4. Tiltak budsjettoppnåelse: 

 
Klinikk A har planer om å gjennomføre en rekke tiltak for å oppnå neste årsbudsjett. De viktigste 
er: 
 

 Omgjøre deler av dagkirurgisk plastkirurgi til «skiftestuekirurgi» som Plastikkirurgisk 
avdeling tar ansvar for selv uten bruk av operasjons- eller anestesisykepleiere. Frigjør 
operasjonssykepleiere til ØH-team. 

 Implementere og ta ut effekt av tiltak innført for tidlig oppstart på fem operasjonsstuer 
og kortere skiftetider.  

 Øke den elektive aktiviteten ved å innrede en ekstra operasjonsstue i DK-Hillevåg. 
 Justere vaktordninger og andre tilpasninger for å frigi tid til mer poliklinikk og 

operasjoner i Ortopedisk avdeling. 
 Redusere med en operasjonssykepleier for heller å få en profesjonell 

logistikkmedarbeider til å løse merkantile oppgaver som varebestilling o.l.  
 Klarer trolig ved tiltakene ovenfor å frigjøre operasjonssykepleiere til et ØH-team.  
 Færre ledere som styrer bemanningsplanleggingen og endrede rutine på dette området i 

Intensivavdelingen. 
 Justere bemanningsplanen ved å flytte en dagvakt til nattevakt på Intensivavdelingen da 

man ser at behovet er slik og at det ofte forskyves dagvakter til natt.  
 Deltakelse i sykefraværsprosjektet «Tidlig og tett på». 
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Flere av disse tiltakene skal ha effekt på EFO timer. Tabellen under viser klinikkens mål pr. 
avdeling:  

 
 
Samlet vil dette gi en kostnadsreduksjon sammenlignet med 2022 på 8 mill. Oppfølgingen av 
tiltakene og effektene vil foregå månedlig med avdelingene.  
 
Operasjonsflyt prosjektet har satt seg som mål å øke antall operasjoner fra «normal» året 2019. 
I 2019 ble det gjennomført 9 622 operasjoner i SOP. Målet for prosjektet er å øke med 5 
operasjoner pr dag. Justert for delvis lav aktivitetsuker, gir dette et mål på 4,4 pr dag. Total økning 
blir 1 153 operasjoner. Så man har satt seg som mål å gjennomføre 10 775 operasjoner i 2023 i 
SOP.  
 
For at man skal oppnå dette målet må man fokusere på skiftetid, oppstartstid, siste pasient inn 
og ut, strykninger og stuenes kapasitetsutnyttelse. Disse måltallene vil vi komme tilbake til når 
man har fått sett på historikk og fått tilgang til data i ORBIT. Det vil bli tett oppfølging av disse 
måltallene hver måned der driftsmøte operasjon og dialogmøte vil være en arena der man går 
gjennom status og måloppnåelse. 
 
Foreløpig forslag til et KPI dashbord: 
 

 
 
Dette er fortsatt under utvikling og alle KPI er ikke endelige. Her må man være varsom slik at 
man ikke har for mange tall å følge opp, og heller justere til andre KPI’er hvis man ser det er behov 
for endringer. Man vil bruke 2019 som en baseline og sette måltall utfra det. 
 
 
5. Budsjettprosess i klinikken 

 
Startet allerede i vår med innsending av MTU-behov fra poster, enheter, seksjoner og poster. På 
hver avdeling har tillitsvalgte og vernetjeneste vært med i avdelingsmøter hvor budsjett har blitt 
diskutert. Tillitsvalgte og vernetjeneste er også involvert i vernerunder som gir grunnlag for 
HMS-innspill til nødvendige forbedringer av arbeidsmiljøet. Videre har årets budsjettprosess og 
situasjon på klinikknivå blitt tatt opp i klinikkens AMU nå i høst. 

Avdelingsnavn
Andel EFO per 

sept 2022
% mål andel 2023 Mål: Estimat redusert 

kostnad til (E)FO-timer

Faktisk: Estimat reduskjon 

denne måneden

Operasjonsavdelingen 10 % 8 % 680 298                               -                                        

Intensivavdelingen 19 % 15 % 2 277 932                            -                                        

Ortopedi sengepost mm 11 % 8 % 1 084 860                            -                                        

Ort leger 10 % 8 % 1 465 287                            -                                        

Anestesisykepleiere 12 % 8 % 1 529 017                            -                                        

Anestesileger 10 % 8 % 1 021 225                            -                                        

8 058 620                            

ØkonomiOppfølging måltall

VI Mål 2019 VI Mål 2019

Akkumulert

Strykninger mellom 13-15

Kapasitetsutnyttelse stuer

Gj.snittlig tid fra pasient ringes til ankomst stue

Antall strykninger påvirkbare av driften

Siste pasient inn/ut

KPI

Gj.snitt oppstartstid

Antall operasjoner pr uke

Antall operasjoner pr virkedag

Gj.snitt skiftetid 

Ukentlig/14 dg/månedlig



 
 

 
 

 

 -  
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Følsomhet GUL 

Budsjettskriv 2023 

          

Klinikk: KMS og ABK 

 
Tabell 1: Økonomi: Budsjett 2022, Prognose 2022 og Budsjett 2023 
 

1. Endringer i aktivitet 
 

Tabell 2: Aktivitet per oppholdstype: Plan 2022, Prognose 2022 og Plan 2023 
 
Prognosen 2022 for ABK viser en økning i aktivitet både på døgn +10,9% og på polikliniske konsultasjoner 
+4,3% ift. plan 2022. Hematologisk sengepost 2K ønsker å redusere sengetallet fra 17 til 16 for å frigjøre 
behandlingsrom til Hematologisk dagbehandling. Dette er også en forberedelse inn mot ny måte å drifte 
på Ullandhaug. Det forventes derfor ikke en betydelig økning ift. budsjett 2022 på døgnopphold og en 
reduksjon ift. prognosen til 2022. 
Poliklinikk ABK: det er lagt inn en økning på 1% vekst i forhold til prognose 2022. Med dagens bemanning 
og areal, samtidig økt kompleksitet, så er det klare signaler fra avdelingen at det ikke er rom for en 
fortsatt høy vekst i aktivitet. 
Stråleterapien viser en generell økning på +2,8%, med en økning av planleggingsaktivitet i forhold til 
2021, som gir gode inntekter. Det forventes en økning på stråleterapien i forhold til budsjett, men ingen 
økning i forhold til prognosen. ABK viser en liten negativ vekst på DRG poeng -0,6%. 
Brystdiagnostisk senter har endret finansiering fra HELFO-takster til ISF-refusjon. Endringen ble gjort i 
mars 2022. Det har vært høy aktivitet og prognosen for ISF-inntekter viser et stort positivt avvik i forhold 
til budsjett. Denne høye aktiviteten gjenspeiles i budsjett 2023. 
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Tabell 3: Aktivitet: Budsjett 2022, Prognose 2022 og Budsjett 2023 for HELFO refusjoner 
 

 
Immunologi og Transfusjonsmedisin:  

 Prognosen til 2022 viser et negativt avvik mot budsjett akkurat som i fjor. De faktiske 
refusjonene har blitt lavere enn budsjettert i løpet av dette året, derfor holdes budsjett likt 
(ekskl. prisvekst). 

Medisinsk Biokjemi: 

 Inntektene viser et stort positivt avvik på ca. 7% per september i forhold til budsjett, og 
budsjettet økes. Det har vært en god vekst i antall analyser, men analysene fra 
primærhelsetjenesten (PHT) viser en reduksjon på ca. 1% sammenlignet med fjoråret (per 
september). 

Medisinsk Mikrobiologi:  

 Avdelingen skal begynne med feces diagnostikk i slutten av 2022 og her forventes det inntekter 
på ca. 16 MNOK. Covid 19 analyseberedskap utgjør også en usikkerhet for avdelingen i 2023. 

Patologi: 

 Det nye takstsystemet har hatt stor positiv effekt på inntektene som viser et betydelig avvik i 

forhold til budsjett (mer enn 30% høyere). Aktivitetsbudsjett 2023 ble økt med tanke på mulige 

årlige justeringer i HELFO takster. Disse kan bli lavere neste år. I tillegg skal det være lavere 

takster for noen cytologiske analyser. (PAPAN farging på væskebasert prøve og Primær/kun HPV 

undersøkelse).  Den nye refusjonskategorien kan påvirke inntektene.  

Radiologi: 

 Inntektene i avdelingen økes ved utvidelse av driften på seksjon i Sandnes. Avdelingen har laget 
en opptrappingsplan mot 3 til 4 kvelder per uke og oppstart vil være i løpet av februar 2023.  
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2. Hvilke tiltak gjøres for å øke aktiviteten 
 
Klinikken har hatt en vekst gjennom hele pandemien på nesten alle områder. 
 

 
Tabell 4: Aktivitetsvekst i 2022 ift. 2021 i forskjellige avdelingene 

 
 
Avdeling for mikrobiologi starter opp med FECES diagnostikk i desember 2022. Denne aktiviteten ble 
lagt inn i budsjett 2020 men ble utsatt på grunn av pandemien. Det forventes gode inntekter, med 
mindre at den daglige aktiviteten blir preget av covid 19. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til bestilling 
på testkapasitet, bemanning i covid-laben og faktisk covid 19 aktivitet i 2023.  
Avdeling for medisinsk biokjemi jobber med prosjekt desentralisert prøvetaking. Fra og med 1. oktober 
2022 har det blitt overført 1,5 sekretærstillinger til Mottaksklinikken. Fra og med 1. januar 2023 skal det 
overføres ytterligere 1,5 årsverk til MOBA. Prosjektet fortsetter utover 2023 med Kvinne og barn 
klinikken og kirurgisk flytsone med overføring av stillinger etter plan.  
Klinikken ønsker fortsatt økt fokus ut mot primærhelsetjenesten og beholde eksterne rekvirenter. Et av 
klinikkens P22 prosjekter er å dedikere en prosjektstilling til en slik oppfølging. Dette har vært vanskelig 
i forhold til store prosjekter i klinikken. Digital patologi og feller labsystem i Helse Vest. Prosjektet 
videreføres i 2023 som regionalt prosjekt da de andre sykehusene i regionen står i mange av de samme 
utfordringene og miljøene har en strategi på å være det foretrukne laboratoriet på Vestlandet.  
Klinikken etablerer deler av Stockholm 3 analysen i Stavanger slik at vi kan få inntekter. 
Mobil tappeenhet ble levert i 2021, planen var at denne skulle starte i løpet av 2022. Dette har blitt 
forsinket. Ny plan er oppstart i løpet av 2023.  
Avdeling for patologi har som mål å starte med anskaffelse av utstyr knyttet til persontilpasset medisin 
i 2022. Venter på sykehusinnkjøp meldt inn i mai. 
Det ble i stillingsutvalget godkjent en bioinformatiker og en molekylærbiolog. Stillingene har ekstern 
finansiering også i 2023. Disse må prioriteres inn i budsjett 2024, ved hjelp av HELFO takster og 
aktivitetsøkning. 
 
Pågående og mulige tiltak for omstilling/forbedring i labfagene: 

Felles laboratoriesystem, mulige gevinster av samlokalisering på Ullandhaug, digital patologi, felles 

prøvemottak, mulighet for felles IKT ressurser, desentralisert prøvetaking, samhandling rundt merkantil 

funksjon. 

Radiologi deltar i Helse Vest prosjektet «topp 5 risikoområder – uønsket variasjon». Et av klinikkens P22-

prosjekt er derfor å se nærmere tilstrømning av pasienter og dialog med klinikere om 

henvisningspraksis.   
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3. Lønnskostnader 
 
Klinikkens fokusområde har vært å tette tidligere budsjetthull, følge opp langtidsplan og rigge oss for 
nytt sykehus.  
Avdeling for radiologi skal utvide driften på Sandnes med 2 til 3 kvelder ekstra for å ta flere 
undersøkelser på MR og CT, oppstart medio februar 2023. Aktiviteten i Sandnes skal ha en netto kostnad 
på ca. 4 millioner, som må dekkes med innføring av IMATIS og med flytting av budsjettmidler fra 
kveldspoliklinikk. 1,1 MNOK er tildelt i ramme for å dekke de resterende kostnadene som ikke kan 
dekkes innen eget budsjett. 
Avdeling for radiologi har gjort et godt arbeid i å rydde i ansettelser av LIS leger. Dette slik at de kunne 
få faste stillinger som LIS.  
 
 

4. Risiko 
 
Klinikken har fått økt rammen: 

 17 MNOK tildelt i ramme for prisøkning på varer fra Alliance Healthcare. 

 27,7 MNOK tildelt i ramme for å dekke kostnader til medikamenter hos ABK, Radiologi og 
Patologi. 

 12 MNOK tildelt i ramme for å dekke gjestepasientkostnader lab/rtg. 

 5,6 MNOK tildelt i ramme for å dekke utgifter for tester og reagenser knyttet til de nye feces 
PCR analyser i Mikrobiologi. Avdelingen starter opp med denne nye aktiviteten i desember 
2022. 

 
Fortsatt risiko vil være ytterligere økning i medikamentkostnader hos ABK og immunologi.  
Fortsatt vekst innen kreft og økende etterspørsel, spesielt innen MR og CT vil kunne gi lønnsmerforbruk 
hos Avdeling for radiologi og ABK. Stort volum av IGP pasienter kan utløse merforbruk hos ABK. På grunn 
av eneromsproblematikken og pleienivå på IGP pasientene. 
Servicefagene sin evne til å tilpasse aktivitetsveksten på hele sykehuset og primær-helsetjenesten, med 
kun HELFO-takst som inntektsgrunnlag.  
Årlige justeringer i HELFO-takster. 
Klinikken skal delta i mange anskaffelser og prosjekter inn mot Nye SUS. For eksempel dekke opp for 
avdelingskoordinatorer. 
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Budsjettskriv         

Klinikk: Klinikk for Medisinsk teknologi 
 

 
Tabell1: Økonomi; B 2022, Prognose 2022 og B 2023 

1 Forutsetninger og tilpasning i klinikkens budsjett  
Beskriv aktivitetsendringer, særskilte fokusområder og endringer i inntekts- og kostnadsbildet i 
forhold til 2022, samt omstillings og forbedringstiltak i 2023. 

1.1 Kostnadsdrivere for klinikken 
Klinikkens mål er å bidra til effektiv, smidig og hensiktsmessig pasientbehandling. Viktige 
kostnadsdrivere knyttet til dette er  

 Omfang av pasientbehandling 
 Kontinuerlig økende alder og slitasje MTU (MTI) 
 Omfang planlagte utstyrsanskaffelser ØLP (MTI, IKT) 
 Antall med aktive pasienter og rekvisisjoner (BHM) 
 Mer avansert behandling som følge av økende kompleksitet i sykdomsbilde og mer 

presis diagnostisering 
 Økende behov for IKT støtte systemer, herunder innføring av store regionale IKT 

programmer 
 Gjennomføring av prosjekter og opplæring av ansatte i digitale verktøy 
 Støtte til og aktiv involvering i løpende utstyrsprosesser hos NyeSUS 
 Behovet for lokale tilpasninger av IKT, både SUS og NyeSUS 
 Omfanget av digitale omstillinger mot Det digitale sykehus, inkludert NyeSUS 

 

1.2 Forutsetninger for avdelingene 
MTI opplever en økning i arbeidsoppgaver når det gjelder service, brukerstøtte og i forbindelse 
med prosjektdeltakelse – byggeprosjektene NyeSUS og Mellomfasen.  
 

IKT, følger opp avtaler med HV-IKT sammen med prosjektkontoret. ByggIKT er en viktig aktør 
for måloppnåelse NyeSUS. Avdelingen supporterer SUS og samarbeider tett med Nye SUS, -OU og 
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Mellomfasen. En av hovedoppgavene er forvaltning og datasikkerhet. Det er utlånt ressurser til 
Nye SUS innen bl.a. arkitektur og IKT struktur.  
 
For BHM iverksettes prosessen med reorganisering i forhold til reversert arbeidsdeling med 
Driftsavdelingen. Målsettingen er å skape positive endringer slik at seksjonen blir bedre rustet 
til å kunne ivareta den massive økningen i oppgaver som har vært og som vil komme. Både 
kostnader og aktivitet har i inneværende år også økt betydelig. Kostnadsvekst på 8-10 mill i 
2022 ift 2021 (kostnadsveksten er lavere enn forventet grunnet leveranseproblemer), det er 
registrert en prisvekst på mellom 6-9%. Veksten i pasienter blir på 7-8%, insulinområdet står 
for 62 
% av totalkost. Det er innmeldt en vekst for 2023 i pasientbehov tilsvarende 12 mill og i tillegg 
utskiftning av eldre utstyr på 5 mill. 
 
Prosjektkontoret (PK) deltar og leder alle de regionale innføringsprogrammene samt lokale 
prosjekt i tett samarbeid med OU og IKT. Prosjektkontoret er en ressurs når det gjelder 
endringskompetanse og prosjektledelse. I 2022 og 2023 overføres betydelig med prosjekter til 
forvaltning, noe som vil kreve tett oppfølging og støtte til blant annet EPJ-senteret. 

1.3 Budsjettmessig tilpasning 
Klinikkens budsjett er justert opp med 63,6 mill, herav 36 mill knyttet til HV-IKT. BHM er tildelt 
17 mill for å dekke opp for vekst i 2022. Klinikksjef stilling er kompensert til 100% stilling. HV 
har etablert 3 forvalter stillinger knyttet til BHM og MTI’s utstyrssystem Medusa, Klinikken må 
dekke HST’s andel på 29,1% av total. Det er lagt inn en økning på 1 mill ift vedlikehold av 
medisinteknisk utstyr, fastsatt i økonomisk langtidsplan. Resterende endringer er knyttet til 
prisvekst. 

1.4 Omstilling og forbedringstiltak 2023 
Klinikken vil øke fokus på ansvarsforhold og service mellom BHM og rekvirerende klinikker for 

bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet, samt mer effektiv drift. Klinikken skal bidra til at HST 
får IKT systemer som bygger opp om effektivitet og optimal ressursutnyttelse. 
 
I hele klinikken jobbes det målbevisst med kvalitet i pasientbehandling og diagnostisering for å 
unngå pasientskader. Det er et pågående kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til opplæring og 
service ifm håndtering av utstyr som utleveres fra BHM. Dette arbeidet er klinikkovergripende 
og i samarbeid med rekvirerende klinikker og kommuner. 

2 Omstillingsbehov og tilhørende risiko 

2.1 Generelt 
HST er, som andre helseforetak, i en omstilling hvor mer bruk av (avansert) teknologi er en 
nødvendighet, både av hensyn til høyere kvalitet og mer effektiv drift. Denne omstillingen 
medfører økt behov for teknologisk kompetanse og mer tilgjengelige ressurser. Selv om valgt 
organisasjonsmodell med HVIKT som helseforetakets forlengede IT-avdeling gir mange 
stordriftsfordeler, så medfører den også vesentlige utfordringer med å oppnå gode lokale 
tilpasninger og stabil drift. Mye av årsaken er knyttet til betydelige forskjeller på detaljnivå, både 
når det gjelder IT og MTU, mellom regionens helseforetak.  
 
Tilgangen på teknisk kompetanse er samtidig en generell flaskehals i et marked hvor det er 
svært vanskelig å rekruttere ingeniører og teknologer med medisinteknisk bakgrunn og offentlig 
(DSB) godkjenning. 

 MTI: Økende tjenesteetterspørsel. Bemanningsutfordring ift oppgaver, alder og antall. 
 BHM: Sterkt fokus på den medisintekniske kompetanseutviklingen. Økt fokus på dialog 

mellom rekvirent og BHM. Økende behov for behandlingshjelpemidler, prognoser 
indikerer fortsatt vekst på samme nivå. 
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 IKT: Økende oppdragsmengde og deltakelse i store regionale prosjekter. Slik vi har 
rigget avdelingen har den et klart strategisk element i design av de digitale løsningene. 

For å bøte på situasjonen tas det langsiktige grep gjennom en stipendordning ovenfor studenter 
på UiS.  
 
Innføring av ny teknologi er som regel en investering mot en forventet fremtidig fordel. 
Dessverre viser erfaringene at det er enklere å anvende avtalt beløp enn å hente ut avtalt 
gevinst. Over tid vil manglende gevinstrealisering skape en negativ økonomisk spiral som 
reduserer produksjonens effektivitet eller kvalitetsnivå. Som et tiltak for å motvirke dette 
gjennomgås modellene for gevinstrealisering for å identifisere mulige endringer som kan bidra 
til å skape en gevinstkultur for kontinuerlig omstilling og forbedring.   

2.2 Risiko for å ikke nå budsjett 
Aktivitetsvekst gir økt risiko. Service- og reparasjonskostnadene er kontinuerlig økende. Med 
fortsatt stramt investeringsbudsjett, høy aktivitet og utnyttelse av MTU vil driftskostnadene på 
eksisterende utstyr øke. 
Den største risikoen ligger ift utviklingen i bruk av BHM. Det er for 2023 meldt inn et økt behov 
tilsvarende 17 mill på grunnlag av utskiftning av utstyr og vekst i pasientgrunnlaget. Dette blir 
ikke kompensert i budsjettet for 2023. 

2.3 Prioriteringer for å redusere risiko 
Dialog med rekvirenter samt rekvireringspraksis. For BHM vil det være et sterkt fokus på 
gjenbruk av utstyr (P22 – mål kostnadsreduksjon: 3 mill), samt lagerstyring i tett samarbeid 
med Driftsservice. Fortsette fokuset på tilstedeværelse for ansatte. Bidra til en regional 
harmonisering knyttet til rekvirering og bruk av BHM generelt og avtalehåndtering. 
Når det gjelder IKT er det en risiko knyttet til å ikke håndtere mottak av pågående regionale IKT 
program samt å ikke mål oppfylle budsjettambisjonen. IKT skal også sikre en optimal 
applikasjonsforvaltning og vurdere reduksjon i applikasjonsomfanget (P23 – mål om 
kostnadsreduksjon: 2 mill) 

2.4 Konkrete oppfølgingspunkter 
Oppfølgingspunkt Tiltak 

Merrekvirering og teknisk utvikling 
medfører økt forbruk av 
behandlingshjelpemidler 

Økt fokus på informasjon og dialog med 
rekvirenter samt ivareta sykehusets 
opplæringsansvar. 

Bemanningsutfordringer ved økt aktivitet 
og endrede behandlingsmetode/-forløp, 
spesielt knyttet til avdelinger med 
rekrutteringsutfordringer 

Rekruttere og beholde fagkompetanse, samt 
styrke opplæringskompetanse i samarbeid med 
rekvirerende klinikker. 

En økende arbeidsbelastning for 
gjenværende ansatte pga. nye/økte 
oppgaver 

Fokus på kontinuerlig forbedring og dele beste 
praksis. Påse at arbeidsoppgaver fordeles 
noenlunde jevnt for å unngå skjev belastning 

Logistikkutfordringer pga lite 
hensiktsmessige bygningsmessige 
lokaliseringer. Utfordringer knyttet til 
fleksibilitet og arbeidsflyt. 
 

Tett samarbeid med Driftsservice knyttet til 
arealmessige utfordringer 

Økende aktivitet knyttet til NyeSUS og 
Mellomfasen innen MTU og IKT 
anskaffelser 
 

Styrking av faglig kompetanse knyttet opp mot 
NyeSUS 
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Klinikk: Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige   
 
 
Tabell1: Økonomi; B 2022, Prognose 2022 og B 2023 (eks prosjekter) 
 

 
 
 

1. Endringer i aktivitet: 
 
Klinikken er bedt om å legge et realistisk budsjett, noe som vil redusere den polikliniske 
aktiviteten totalt i klinikken. Dette gjelder hovedsakelig følgende justeringer: 

- Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA)  
o Justerer seg ned i aktivitet etter tilbakemelding fra HELFO. 
o Justerer seg ned i aktivitet i forbindelse med omgjøring fra poliklinikk til 

post.  
- Avdeling PBU Poliklinikk  

o Justerer seg med en økning, basert på en prognose om å ha ansatte i jobb 
tilsvarende stillingsbudsjettet.  

 
 
Tabell Oversikt aktivitetsmål 
 

 
 
 
 

Budsjett 2022 Prognose 2022
Budsjett 2023 

(eks prosjekter)

Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022
Endring i kr

Pasientrelatert inntekt 95 250 70 378 99 533 4 % 41 % 4 283

Gjestepasient inntekter

ISF inntekter 84 941 78 119 91 266 7 % 17 % 6 326

Poliklinikk og andre pasientinntekter 10 309 -7 740 8 267 -20 % 207 % -2 042

Basistilskudd 376 343 376 343 364 741 -3 % -3 % -11 602

Andre inntekter 9 627 10 296 1 000 -90 % -90 % -8 627

Sum Driftsinntekter 481 220 457 017 465 274 -3 % 2 % -15 946

Varekostnader og Helsetjenester 28 457 31 813 28 735 1 % -10 % 278

Lønn- og personalkostnader 431 361 438 403 418 937 -3 % -4 % -12 425

Øvrige kostnader 21 325 22 289 17 526 -18 % -21 % -3 799

Av- og Nedskriving 77 77 77 0 % -1 %

Sum Driftskostnad 481 220 492 583 465 274 -3 % -6 % -15 946

Driftsresultat -35 566

Finansresultat -8

Totalsum -35 574

Klinikk PH barn, unge og rusavhengige

Oppholdstype Plan 2022 Prognose 2022 Plan 2023
Prosentvis vekst 

mot Plan 2022

Prosentvis vekst 

mot 

Prognose2022
Døgnopphold 467                                         531                                         530                                         13 % 0 %

Poliklinisk opphold 110 139                                 95 816                                   108 339                                 -2 % 13 %
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2. Tiltak for økt aktivitet:  
 
Klinikken vil gjennom året arbeide med ulike tiltak for å øke aktiviteten: 

- Avtalestyrt timebok i alle enheter 
- Bedre langtidsplanlegging 
- Felles arbeidsmønstre 
- Øke aktivitet hos de som har 50% aktivitetskrav 
- Felles retningslinjer for antall plan-, fag- og skrivedager 
- Oppfølging av antall konsultasjoner per netto dagsverk, sammenlignet med 

budsjett.  
 
 
 

3. Lønnskostnader 
 
Klinikken har i 2022 hatt et overforbruk i reise- og lønnskostnader, samt økning i 
lønnskostnader grunnet lokalt lønnsoppgjør for psykologer. Dette, kombinert med at det 
i budsjettet for 2023 ikke videreføres øremerkede midler for å dekke HOD stillinger som 
ble fast ansatt i 2022, gjør at klinikken må foreta justeringer for å nå lønnsbudsjettet. 
Tiltak vil hovedsakelig være å midlertidig redusere bemanningen i samtlige avdelinger, 
samt noe kutt i kurs/reise budsjettet. Det planlegges med følgende kutt i de ulike 
avdelingene:  

- ARA: 8 årsverk  
- AUVF: 3,3 årsverk 
- PBU Døgn: 3 årsverk  
- PBU Poliklinikk: 13 årsverk 
- Klinikkledelse: 0,5 årsverk  
- FoU: 0,5 årsverk 

 
Hvilke tiltak gjøres for å redusere kostnader til variabel lønn? 

- Det er planlagt å benytte seg av studentavtaler, slik at en har mer planlagt drift i 
helger og ferier. Dette vil kunne medføre mindre ekstra innleie og AML brudd. 

- Det vurderes også om flere av vurderingene som gjøres ved innleggelse kan 
registreres som poliklinisk aktivitet. Dette vil være med på å redusere at PBU 
døgn sitt budsjett overskrides.  

 
 
 

4. Risiko 
 
PBU pol har høsten 2022 hatt flere fristbrudd, noe som gjør at en er bekymret for om 
pasientene får tilbud som dekker deres behov for nødvendig helsehjelp. Det har også 
vært tiltakende ventetid til PBU pol, noe som er bekymringsfullt. Det kan se ut som barn 
og unge som er sårbare for å utvikle psykiske lidelser fortsatt er i en post-pandemi 
situasjon, og derfor fremstår som mer sårbare og utsatte for behov at tilbud i 
spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern barn og unge. En reduksjon av PBU pol sin 
bemanningsplan kan føre til at antall budsjetterte konsultasjoner ikke oppnås. En 
eventuell reduksjon av PBU pol sin kapasitet, kan også føre til flere innleggelser på PBU 
døgn.  
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Det er også en risiko innen TSB, da Helse Vest gjennom sin anbudsrunde ikke har fått til 
det kvalitetsløftet som var tiltenkt for denne delen av tjenesten. Å få til godt samarbeid 
på tvers og ivareta disse pasientenes helhetstilbud vil være et viktig anliggende for 
denne delen av tjenesten.  
 
AUVF har arbeidet for å ivareta helheten i sitt tilbud for pasienter med de mest alvorlige 
psykiske lidelsene. Dette bør være ivaretatt i denne budsjettet.  
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Budsjettskriv 
          

 
Klinikk:  

 
 

1. Hvilke endringer i aktivitet: 
 

 
 
Pasientreiser  
 
Pasienttransport på vei    

 

 

 

Utviklingen de siste månedene i prisindeks indikerer en markant prisstigning og det er 
forventet en prisjustering på alle avtalene på 5,9% i 2023.  Prisene justeres årlig og 

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023

Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022 Endring i kr

(1.1) Pasientrelatert inntekt 32 245 35 574 33 514 4 % -6 % 1 270

(1.2) Basistilskudd 280 293 280 293 290 458 4 % 4 % 10 165

(1.3) Andre inntekter 1 880 1 761 1 379 -27 % -22 % -501

(1) Sum Driftsinntekter 314 418 317 628 325 351 3 % 2 % 10 934

(2.1) Varekostnader og Helsetjenester 15 728 12 657 13 252 -16 % 5 % -2 476

(2.2) Lønn- og personalkostnader 178 942 190 792 188 942 6 % -1 % 10 000

(2.3) Øvrige kostnader 115 720 115 186 119 129 3 % 3 % 3 409

(2.4) Av- og Nedskriving 4 028 3 071 4 028 0 % 31 % 0

(2) Sum Driftskostnad 314 418 321 705 325 351 3 % 1 % 10 934

(3) Driftsresultat 0 -4 077 0 -100 % 0

(4) Sum Finans 0 -12 -100 % 0

(5) Totalresultat 0 -4 089 0 -100 % 0

*Ekskludert WBS/Prosjekt

*Inkludert lønnsoverheng for 2022, prisvekst på ADK og Varekost for 2023

(2376S) Prehospital klinikk
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tidspunkt for prisjustering vil være samme dato som avtalens oppstartsdato. Vi foretok 
ingen prisjustering i februar 2022 og for avtalene med oppstart i juni 2022 ble prisene 
justert med 2,8%. 

Prolongering av avtaler:  

Vi har utløst 1 års opsjon på avtaler med utløpsdato 01.02.23, dvs. ny varighet frem til 
01.02.24. Det samme vil bli gjeldende for avtaler med utløpsdato 20.06.23.  

Prolongering av avtalene medfører at vi ikke får noen ekstra uforutsette kostnader til 
ikke-akutt pasienttransport i 2023.  
 
For Luftambulanse har det vært en liten nedgang i aktivitet gjennom pandemien, som vi 
venter stabiliserer seg i 2023. Det har vært relativt stabil aktivitet for luftambulanse 
gjennom mange år, og vi forventer at det fortsetter.  
 
Hvorfor de ulike fagområdene sin aktivitet øker og hvilke tiltak som gjøres for å sikre at 
aktiviteten håndteres på riktig nivå (Spesialist helsetjeneste, kommunal helsetjeneste 
med mer).  

 
- Aktivitet i AMK og Ambulansetjenesten henger sammen, henvendelser til AMK 

vises igjen i antall ambulanseoppdrag. Begge områdene har historisk hatt en 
økning rundt 4,5% pr. år. Gjennom pandemien og etterpå har aktiviteten økt 
spesielt i AMK sentralen. Det er beskrevet i fremskrivinger av aktivitet for 
prehospitale tjenester som for resten av helsetjenesten, at den demografiske 
utviklingen vil medføre flere eldre, med mer komplekse sykdomsbilder. Med 
alder øker også behovet for helsetjenester, også akuttmedisinske tjenester og 
transportbehov. Det avholdes jevnlige møter med samarbeidsparter hvor 
oppdrag og aktivitet diskuteres.  

- Forventning i befolkningen, kapasitet hos legevaktene til å besvare henvendelser 
og fastlegekrisen tror vi er medvirkende årsak til økt pågang i tillegg til den reelle 
økningen av behov for helsetjenester. Helsefellesskapet har dette på agendaen, 
men plan om kommunikasjonsarbeid mot publikum.  

- Det er også slik at det er en delvis villet økning at publikum skal ringe 113 ved 
alvorlig sykdom/skade, flere kampanjer fra nasjonale myndigheter omhandler 
dette (Slag/hjertestans) 

- For pasientreiseområdet har det vært lavere aktivitet gjennom pandemien, den 
er nå økende og det er usikkert hvor raskt en vil komme tilbake til normalnivå og 
eventuelt om det blir høyere aktivitet ettersom samfunnet og aktiviteten i 
helsetjenestene går tilbake til normalen.  

 
2. Hvilke tiltak gjøre for å håndtere aktiviteten (uten å øke samlet ressurser): 
- Samhandling med kommunehelsetjenesten/legevaktene i opptaksområdet er 

viktig for å sikre riktig bruk av felles ressurser i de prehospitale tjenestene.  
- Akuttkjedeprosjektet som er besluttet opprettet i Helsefellesskapet vil 

forhåpentligvis bli en god samhandlingsarena for å kartlegge status og iverksette 
tiltak på dette området. Eksempelvis bør en se på rekvireringspraksis, oppdrag 
ambulansetjenesten behandler på stedet, kan flere pasienter håndteres i 
samhandling mellom ambulanse og lege uten å kreve transport (single – 
enhet/samhandlingsbil for avklaring av pasienter prehospitalt)  
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- For å ivareta kapasitet til å håndtere antall henvendelser til AMK 
(Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral/ Medisinsk nødtelefon 113) er det økt 
bemanning med 3 stillinger i AMK sentralen som er tatt inn i budsjett for 2023.  

 
3. Lønnskostnader 

Omprioritering 
- Inntekter fra framleie av ambulansebåt til kommunene brukes til å dekke noe av 

budsjettutfordringen på lønn  
- Deler av variabel lønn på ambulanseseksjonene blir omgjort til budsjett til 

internleie i forbindelse med opprettelse av sentral overtallsbemanning 
- Medisinsk rådgiver flyttet fra RAKOS til klinikkledelse 

Tiltak for å redusere variabel lønn 
- Lederkompetanse er viktig for å holde kostnadsnivået nede. Økonomisk innsikt 

og forståelse, og generelt god kjennskap til og kunnskap om reglement kan bidra 
til økt kostnadsstyring og kontroll.  

- Fokus på økonomirapportering, felles gjennomgang av permisjonsreglement og 
ferieplanlegging er gjennomført.  

- Overtallsbemanning prøves ut i ambulansetjenesten, med bedre organisering for 
å følge utviklingen og måle effekt. 

 

 
 

4. Risiko  
- AMK og ambulanse: Aktivitetsutviklingen etter pandemien har hatt en noe 

brattere stigning enn tidligere år. Dersom økningen fortsetter etter samme trend, 
vil det føre til kapasitetsutfordringer både i AMK og i ambulansetjenesten. AMK 
har fått en økning i bemanning med 3 stillinger, dette utgjør et halvt vaktlag og vil 
utfordres ved økt aktivitet.  
Helse Stavanger har ikke økt ressursene i ambulansetjenesten siden 2014, det 
har i perioden 2014 til 2022 vært en total økning i aktivitet med 36%. 
Belastningstabeller viser at vi i liten grad har ledig beredskapstid og 
samtidighetskonflikter er økende. Aktivitetsøkning medfører økt overtid og 
ekstraarbeid, og tidvis at en må leie inn FORF (Frivillige organisasjoner) for å 
bistå med oppdrag for å ivareta transportbehov. Sykefraværet ligger noe høyere 
enn for resten av organisasjonen og gir økte kostnader, travlere vakter og mer 
overtid bidrar også til sykefraværet.  

- Pasientreiser: Utviklingen av KPI Passasjertransport på vei er pr. dags dato høy 
og vi må forvente en god prisstigning i 2023.  

- De største risikopunktene er knyttet til utvikling i volum og nivå på standardsats 
(inkludert endring av distanseberegningsprinsippet) 

Timer

Tiltak Oppstart Mål Årseffekt 2022 2021 Differanse

Overtallsbemanning jan. 23 85 % utnyttelse 504 873kr            

Redusert bruk av overtid ved kurs og permisjon jan. 23 Redusere til 2021 nivå 720 000kr            4 139            2 790            1 349            

Redusert bruk av overtid ved ferie jan. 23 Redusere til 2021 nivå 540 000kr            4 128            2 259            1 869            



 
 

 
 

 

 -  
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Klinikk: Mottaksklinikken 

 
 
Tabell1: Økonomi; B 2023, Foreløpig resultat 2022 og B 2023 
 
 

1. Hvilke endringer i aktivitet: 
 

 
 
Mesteparten av Mottaksklinikkens drift er preget av øyeblikkelig hjelp. Dette påvirker 
døgn og dag opphold. Den polikliniske aktiviteten er i større grad elektiv. For 2023 vil  
polikliniske konsultasjoner følges opp:  

 
 
Tabell Oversikt aktivitetsmål. Pol.kl. konsultasjon per dag er basert på 230 arbeidsdager i 
året.  

Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023
Prosentvis vekst 

mot B2022

Prosentvis vekst 

mot P2022
Endring i kr

Pasientrelatert inntekt 638 285                      607 759                      543 792                      -15 % -11 % -94 493                       

Gjestepasient inntekter -                               

ISF inntekter 589 554                     607 759                     494 368                     -16 % -11 % -95 186                       

Poliklinikk og andre pasientinntekter 48 731                       49 424                       1 % 693                              

Basistilskudd 240 890                      274 890                      363 819                      51 % 32 % 122 930                      

Andre inntekter 1 478                           3000 1 478                           0 % -51 % -                               

Sum Driftsinntekter 880 653                      885 649                      909 089                      3 % 3 % 28 436                        

Varekostnader og Helsetjenester -136 321                    -155 754                    -155 754                    14 % 0 % 19 432                        

Lønn- og personalkostnader -719 479                    -797 000                    -727 456                    1 % -9 % 7 976                           

Øvrige kostnader -24 831                       -32 000                       -25 858                       4 % -19 % 1 027                           

Av- og Nedskriving -21                               -21                               -21                               0 % 2 % -                               

Sum Driftskostnad -880 653                    -984 775                    -909 089                    3 % -8 % 28 436                        

Driftsresultat -0                                 -99 126                       -0                                 

Finansresultat -3

Totalsum -0                                 -99 129                       -0                                 

Mottaksklinikken

Oppholdstype Plan 2022 Prognose 2022 Plan 2023
Prosentvis vekst 

mot Plan 2022

Prosentvis vekst 

mot Prognose2022
Dagopphold 2 621                                   2 921                                   2 849                                   9 % -2 %

Døgnopphold 15 734                                 15 341                                 16 248                                 3 % 6 %

poliklinisk opphold 76 481                                 65 565                                 73 566                                 -4 % 12 %

  Prognose Budsjett Budsjett

  2022 2022 2023

Mottaksklinikken (4211820) 78 092 89 381 88 225 13,0 % -1,3 % 383,6            

Kardiologisk avdeling (114273) 16 673       17 511       18 800       12,8 % 7,4 % 81,7              

Medisinsk avdeling (4204803)

Endokrinologisk avdeling (114267) 9 500          11 506       10 000       5,3 % -13,1 % 43,5              

Gastroavdeling 10 543       13 892       11 150       5,8 % -19,7 % 48,5              

Geriatrisk avdeling (114272) 806             979             814             1,0 % -16,9 % 3,5                

Infeksjonsmedisinsk avdeling (114274) 3 407          5 014          3 500          2,7 % -30,2 % 15,2              

Lungeavdelingen (114276) 10 319       11 812       12 000       16,3 % 1,6 % 52,2              

Nyreavdeling 15 557       17 973       18 140       16,6 % 0,9 % 78,9              

MOBA

Diagnostisk senter (4210253) 144             333             151             4,9 % -54,7 % 0,7                

Observasjons- og behandlingsavdeling 386             552             520             34,7 % -5,8 % 2,3                

Revmatologisk avdeling (4218796) 10 757       9 809          13 150       22,2 % 34,1 % 57,2              

Totalsum 78 092 89 381 88 225

% endring 

fra prog

% endring 

fra bud

Pol.kl. kons 

per dag
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Måltallene for poliklinisk aktivitet er redusert i forhold til 2023 budsjett, men viser en 
økning fra 2022 prognose. Økningen i kardiologisk avdeling er som følge av at 
kardiologer blir frigjort i akuttmottak når AMM vaktlag etableres. Det er usikkert om vi 
får en helårseffekt slik budsjettet foreslår i 2023. Trenden for aktivitet og henvisninger 
til endokrinologisk seksjon er økende. Budsjettet er hold noe tilbake fra tidligere 
budsjett på grunn av manglende overlege kapasitet. Gastro mangler kapasitet (både rom 
og personell). Budsjettet for 2023 er redusert fra 2022 budsjett for å være i tråd med 
faktisk aktivitet. Infeksjon er justert budsjett i henhold til forventning. Seksjonen har 
ikke ventelister. Lunge seksjonen ser en økende venteliste på kontroller samt forlenget 
behandling av kreftpasienter. Derfor er det lagt inn en økning fra 2022 budsjett. Nyre 
seksjon ser en økning i dialysepasienter. Budsjettet tar hensyn til denne trenden.   
Revmatologisk avdeling ser en forventet økende trend på henvisninger. Planlagt økning 
av leger og sykepleiere i budsjett utvider kapasiteten og gir rom for flere konsultasjoner.   
 
 

2. Hvilke tiltak gjøre for å øke aktiviteten: 
 
Bedre planlegging og utnyttelse av poliklinikk. Utrulling av legeplaner 6 måneder frem i 
tid. Standardiserte fraser og enhetlig vurdering av henvisninger. Arbeid på tvers av 
klinikken. Kortere forløp for definerte pasientgrupper for eksempel intravenøst til 
peroral for antibiotika vil kunne gi flere avdelingsopphold. Stadig økende antall 
pasienter til akuttmottak gir økende inntekter fordi det gir både flere 
avdelingsopphold/polikliniske opphold, men kostnadsbildet overstiger inntektene ved 
denne økningen i øyeblikkelig hjelp opphold.  
 
Tiltaket «optimalisering av poliklinikk» understøtter den polikliniske aktiviteten som er 
budsjettert for 2023. Måltallet er således antall polikliniske konsultasjoner fra tabellen 
ovenfor.    
 
 

3. Lønnskostnader 
 
Mottaksklinikkens ledergruppe ser ikke at det er rom i dagens budsjetter til å 
omdisponere ressurser da alle seksjoner har økende tilstrømning jamfør demografisk 
fremskriving av behov.  
Tiltakene for å nå målet om null pasienter på korridor vil redusere belastningen på 
sengepostene og dermed redusere bruken av EFO timer. At pasienter skrives ut før 
kveldsvakten kommer (ut før 14.29) vil avhjelpe. Samtidig har en et mål om å avklare og 
behandle flere pasienter i akuttmottaket og flere tiltak er satt inn for å nå det.  
Det er månedlig oppfølging av praksis for ekstra, overtid og forskyvning i de 
sengepostene der dette er særlig krevende. Eksempel MIO/MIKO og OBA.  
 
 
Risiko 
Mottaksklinikkens aktivitet er over 90 % øyeblikkelig hjelp. Disse pasientene må 
håndteres fortløpende og pasientstrømmen lar seg vanskelig regulere. Tabellen 
nedenfor gir en oversikt over utvikling i antall pasienter til akuttmottak fra 2014 til 
september 2022.  
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Det er en stor risiko for overforbruk av lønnsmidler. Det er vedvarende 
underbemanning i Mottaksklinikken sett i forhold til faktisk pasientantall. Eksempel på 
dette er økende behov for fastvakter og økende antall «særlig ressurskrevende» 
pasienter. Over tid må en arbeide med å få samspill mellom budsjett og faktiske 
kostnader.  
 
Det er vedtatt i ledergruppen å holde åpent 10 senger på geriatrisk avdeling 1A 
sommeren 2023. Dette vil øke behovet for personell i sommermånedene og dermed 
lønnskostnaden. Det er ikke omfordelt midler til dette.  
 
Opptrapping av akutt og mottaksmedisinsk (AMM) bakvaktslag er avhengig av tilførsel 
av budsjettmidler. At dette ikke er avklart utgjør en risiko for at kostnader overstiger 
budsjett.  
 
Mottaksklinikken har pr nå 3,5 årsverk infeksjonsleger. Det er betydelig økning i 
avdelingsopphold. Dette gjør at vi ikke er rustet for en ny koronabølge i vinter varslet av 
Folkehelseinstituttet. Infeksjonslegene bidrar til antibiotikastyring på tvers av mange 
klinikker på sykehuset og ikke minst med smittevernfaglige råd. Infeksjonslegene vil 
også ha en sentral rolle inn mot den nye intermediær avdelingen. Mottaksklinikken 
mener at det bør prioriteres å styrke beredskapen innen infeksjon, men ser ikke at det 
er rom for slik prioritering i rammene gitt for 2023 budsjett.   

Tilførsel av midler til varekostnader tar ned risikoen for overforbruk på dagens nivå. 
Utviklingen i medikamenter, aldrende befolkning vil likevel være en risiko for 
overforbruk.  
 

 Antall episoder År

Måned 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jan 2 595 2 760 2 650 2 838 3 163 3 119 3 100 2 786 2 961

Feb 2 371 2 471 2 672 2 627 2 692 2 802 2 802 2 635 2 750

Mar 2 485 2 772 2 720 3 061 3 027 2 901 2 430 2 978 3 218

Apr 2 441 2 499 2 616 2 675 2 937 2 903 2 213 2 727 3 142

Mai 2 610 2 548 2 673 2 870 2 896 3 059 2 584 2 890 3 231

Jun 2 452 2 671 2 544 2 783 2 856 2 847 2 601 3 053 3 357

Jul 2 415 2 519 2 387 2 452 2 621 2 846 2 791 2 895 3 000

Aug 2 468 2 565 2 681 2 810 2 725 2 807 2 667 2 954 3 233

Sep 2 586 2 686 2 737 2 861 2 693 2 856 2 774 3 168 3 256

Okt 2 801 2 611 2 755 2 904 2 824 2 971 2 921 3 116 3 249

Nov 2 469 2 610 2 829 3 017 2 873 2 948 2 822 3 018

Des 2 689 2 689 2 785 2 916 2 941 3 008 2 981 3 108

Totalsum 30 382 31 401 32 049 33 814 34 248 35 067 32 686 35 328 31 397
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Klinikk: KPHV 
 

 
 
 
 

1. Hvilke endringer i aktivitet: 
 

 
 

Legger til grunne 1 % vekst i poliklinisk aktivitet sammenlignet med budsjett 2022 og en 
døgnaktivitet på linje med prognosen for 2022. 

 Klinikken skal fortsatt ha fokus på å utvikle poliklinikkene og se på hvordan 
allmennpoliklinikkene kan utvikle seg og sikre at ventetidene holdes nede. 
Rekruttering til vakante stillinger i poliklinikk blir i så måte viktig.  

 En forventer at antall døgnopphold blir på samme nivå som i 2022. 
 Budsjett for utskrivningsklare pasienter og gjestepasienter er lagt på samme nivå 

som i 2022. 
 Det vil i løpet av 2023 jobbes med VIP pasienter og sikkerhetsprosjektet. Det 

forventes oppstart av ny sikkerhetspost 1. februar 2023, med opptrapping til full 
post før sommeren. Ambulant sikkerhetsteam er etablert og dette vil bli styrket i 
løpet av 2023.  
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 Klinikken planlegger en styrking av turnus på sengeposter på Våland for å 
redusere bruk av EFO og 0 % stillinger. Vi håper gjennom dette at vi skal unngå å 
måtte gi ansatte faste stillinger på en ikke planlagt måte.  

 
 

2. Hvilke tiltak gjøre for å tilpasse aktiviteten til utvikling i behov: 
 

 
 Det er behov for å øke aktiviteten i poliklinikk. En har gjennom året hatt et 

økende antall konsultasjoner pr. behandler, men aktiviteten når likevel ikke 
budsjetterte tall. Dette skyldes i hovedsak mange vakante stillinger og 
rekrutteringsutfordringer i poliklinikk. Det jobbes med denne problematikken, 
blant annet ved å rekruttere spesialister fra utlandet.   

 Vi etablerer også en ny sikkerhetspost, jf. over.  
 Klinikken har stor mangel på spesialister og leier inn en rekke slike i dag. Målet 

vårt er å redusere dette og beholde og rekruttere fast ansatte i slike stillinger.  
 
 

3. Lønnskostnader 
 
 Endringer i årsverk: 

 
 

 
 Vi viser til punktene over vedr. styrking av turnus på poster på Våland og 

sikkerhetsprosjektet.  Gjennom sikkerhetsprosjektet håper vi å gjøre det tryggere 
på andre poster og gjennom dette unngå ekstra innleie av personal. 

 
 

4. Risiko  
 

a. Pasientbehandling; risiko og tiltak 
Overbelegg er en risikofaktor. Vi vil har fokus på pasientforløp som sikrer 
pasientene rett behandling på rett nivå. Det pågående prosjektet knyttet til 
sikkerhetspsykiatri har en målsetning om bedre behandling og økt sikkerheten 
til de ansatte.  
 
Det er en risiko at en i poliklinikk ikke klarer å møte kravet til ventetider på 
grunn av mangel på behandlere.     
 

b. Ansatte og arbeidsmiljø; risiko og tiltak 
Overbelegg er en risikofaktor for vold og trusler, mens personale med erfaring, 
kompetanse og rett bemanning virker risikoreduserende.  
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c. Risiko for å ikke nå budsjett 
i. Aktivitetsutviklingen er et risikomoment – dette er knyttet til overbelegg i 

sengeposter, men også til antall henvisninger og behandlersituasjonen i 

poliklinikk 

ii. Vakanser og forbruk av variabel lønn er en risiko som kan føre til økte 

kostnader 

iii. Kostnader knyttet til gjestepasienter og inntekter knyttet til utskrivningsklare 

pasienter er vanskelig å forutsi, men har de siste årene ligget relativt stabilt.  

iv. Manglende rekruttering av spesialister fører til behov for enda flere vikarer fra 

vikarbyrå for å kunne ivareta forsvarlig drift. 

v. Utviklingen i antall personer dømt til behandling er også et risikomoment. 

Sikkerhetsprosjektet skal være med på redusere denne risikoen, men 

utviklingen i antall dømte nasjonalt er sterkt økende.  
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