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1 Innledning  

1.1 Generelt - sammendrag av positive resultat og uløste 

utfordringer i 2022 

 

Helse Stavanger har i 2022 hatt god framdrift med byggeprosjektet Nye SUS og tilsvarende 

organisasjonsutvikling. Dette er et stort arbeid som berører samtlige ansatte, og som krever 

ressurser og oppmerksomhet kontinuerlig. Det siste året har vi hatt særskilt oppmerksomhet 

opp mot selve flytteprosessen og medisinsk teknisk utstyr. 

 

Nye IKT-prosjekter slik som Imatis og Dips arena er nå på vei inn mot full integrasjon, og er 

viktige brikker i klargjøring for det nye universitetssykehuset vi skal jobbe i. Det kan oppleves 

krevende å ha mange og store omstillinger pågående for organisasjonen, og en robust struktur 

på trepartssamarbeidet med involvering av vernetjeneste og tillitsvalgte er en forutsetning for å 

lykkes.    

 

Arbeidet med Helsefellesskapet har hatt god progresjon. Det er i 2022 etablert 

tjenestemodellgrupper som har startet arbeidet med de viktige innsatsområdene barn og unge, 

psykiske lidelser og rus, kroniske sykdommer, skrøpelige eldre, prehospitale tjenester og 

akuttmottak.  

 

Helse Stavanger har en stor utdanningsvirksomhet som strekker seg fra videregående opplæring 

til PhD-løp. Dette skjer i samarbeid med et bredt spenn av utdanningsinstitusjoner. I 2022 

etablerte vi et felles lærlingekontor, som er et viktig trinn i ytterligere satsing på lærlinger og 

den viktige ressursen som de utgjør, både nå og i et framtidig perspektiv der nye måter å løse 

oppgaver på vil bli nødvendig (jf. Perspektivmeldingen). Helse Stavanger har også fylt opp 

utdanningsstillinger innenfor spesialsykepleie, og det er avklart at vi sammen med Universitetet 

i Bergen (UiB) tar imot medisinstudenter for de siste tre årene av medisinstudiet fra høsten 

2023. Vi er også i skrivende stund i ferd med å inngå samarbeidsavtale med Universitetet i 

Stavanger (UiS) med tanke på et mulig profesjonsstudium i psykologi. 

 

Læring gjennom hele yrkeskarrieren er en nødvendighet for at Helse Stavanger skal kunne 

utvikle kvalitet i helsetjenesten, rekruttere og beholde medarbeidere, og det har også positive 

effekter på arbeidsmiljø. Simuleringstrening, ferdighetstrening og simuleringsbasert læring er 

viktige brikker i dette. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ba regjeringen Helse Vest 

om å opprette et nasjonalt nettverk for utvikling og deling av simuleringsopplegg mellom 

helseforetakene, i tillegg til kravet om å øke bruk av simulering. Helse Stavanger fikk oppdraget 

fra Helse Vest om å opprette dette nettverket, og i januar 2022 ble InterRegSim offisielt åpnet 

InterRegSim - Helse Stavanger (helse-stavanger.no). Helse Stavanger besluttet også i 2022 at 

det etableres en egen avdeling for simulering og simuleringsbasert læring, og den vil være 

operativ fra januar 2023.   

 

Regjeringen ba også i Nasjonal helse- og sykehusplan Helse Vest om å opprette et 

kompetansedelingsprosjekt for å følge opp målet om flere lærlinger i planperioden. Helse Vest 

delegerte oppdraget til Helse Stavanger som i april d.å. arrangerte en nasjonal konferanse om 

lærlingevirksomhet i spesialisthelsetjenesten. Konferansen hadde bred deltakelse fra sykehus i 

alle helseregioner. I tillegg ble det arrangert et nasjonalt nettverkstreff i tråd med samme formål. 

 

Helse Stavanger kan notere at to av våre kreftforskere har fått store tildelinger i 2022, og samlet 

https://helse-stavanger.no/PublishingImages/InterRegSim/Dokumenter/i-1194_b_kortversjon_nasjonal_helse.pdf
https://helse-stavanger.no/interregsim
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sett har forskningsaktiviteten vært stabil, med god ressursutnyttelse. Vi har dessverre ikke klart 

å øke deltagelse i behandlingsstudier i stor grad i 2022. Årsakene til dette er sammensatt, men 

med etablering av NorTrials der Helse Stavanger har fått ansvar for auto-immune sykdommer 

og inflammasjon fra 2022 har vi fått en viktig infrastruktur til å kunne øke både antall studier 

og antall pasienter inn i studier.       

 

Generelt ble også 2022 preget av covid-19 pandemien, med smittebølger i første halvår som 

påvirket både Helse Stavangers kapasitet for elektiv aktivitet og sykefravær blant ansatte. Det 

innebærer blant annet at ventetider for behandling har økt innenfor flere fagområder, og det har 

vært en økt henvisningsmengde til spesielt Klinikk for psykisk helsevern barn og unge. Denne 

situasjonen har også medvirket til at foretaket har en krevende økonomisk situasjon, med økte 

utgifter til personell og mindre inntekter.  

 

1.2 Nye dokument som skal legges til grunn 

 

Helse Stavanger har i 2022 ferdigstilt sin utviklingsplan Hjem - Utviklingsplan 2022–2035 

(google.com) som legger de lange linjene for utvikling framover. Planen beskriver forutsetning 

og grunnlag for arbeid med planen, og hvordan det skal konkretiseres framover. Helse 

Stavanger bidrar også inn i arbeidet med den regionale utviklingsplanen som har vært til høring 

høsten 2022. 

 

Som tidligere er det ellers styringsdokumentet som er førende for prioriteringer og innretting 

av drift for det inneværende året.   

 

2 Hovudmål 1: Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 

 

Mål 2022: 

  Styrke psykisk helsevern og TSB slik at tilbudet kan trappes opp for barn og unge, 

 samt voksne med alvorlig psykisk lidelse. Forebygging og kvalitet skal prioriteres, 

 og utfall av behandling skal legges vekt på. 

  

Helse Stavanger HF har i 2022 prioritert psykisk helsevern barn og unge gjennom å styrke 

budsjettet med 8,3 millioner kroner øremerket til stillinger i psykisk helsevern barn og unge 

poliklinikk (PBU/BUP). Det har også vært spesiell oppmerksomhet på tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) gjennom økt kvalitet på pakkeforløp overdose. Det er sendt inn søknad 

om midler for å øke beredskapen for pasienter som har tatt overdose. Videre har det vært en 

konstruktiv dialog mellom Prehospital klinikk, Mottaksklinikken, Psykisk helsevern voksne og 

TSB. TSB har også brukt kvalitetsregistret for rus og avhengighet (KVARUS) for å evaluere 

egne tjenester.  

 

 

  Forhindre feil bruk av tvang og legge til rette for tjenestene slik at forebygging av 

aggresjon og vold understøttes. 

https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/hjem-utviklingsplan-2022-2035
https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/hjem-utviklingsplan-2022-2035
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 PHBURA 

Alt personell på sengepostene i Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige har de siste 

årene fått opplæring i traumebevisst omsorg (TBO) i regi av Regionalt kunnskapssenter for 

vold, traumer og seksuelle overgrep (RVTS Vest). Dette er kompetanse som skal gjøre 

personell i stand til å affekt-inntone seg, der en tar hensyn til pasientenes tilstand og tidligere 

erfaringer. En stor andel av pasienter som blir henvist til døgnopphold innen PHV og TSB har 

traumeerfaring. Det er grunn til å ta hensyn til dette i det behandlingsopplegget en gir disse 

pasientene, slik at en unngår re-traumatisering. I tillegg har en gjennom hele perioden arbeidet 

med Møte med aggresjonsproblematikk (MAP), der mye av arbeidet legges på de-eskalering. 

Det arbeides også systematisk med opplæring av alt personell for å sikre god kunnskap om 

lovverket, og at regler blir etterlevd. Alle postene i klinikken gjennomfører etter-samtale etter 

tvangssituasjoner, slik at både pasienter og personell skal få evaluert tvangssituasjonene. 

Målsettingen med dette er å bruke denne kunnskapen for å finne andre mestringsstrategier for 

uønsket atferd.   

 

 KPHV 

Bruken av tvang og tvangsmiddel har holdt seg stabilt de siste årene. Det er vanskelig å si klart 

hva som er årsaken til at det ikke er noen særlig nedgang. En av årsakene kan være at sykehuset 

har hatt en sengepost stengt det siste halve året, blant annet på grunn av ombygging av 

sengeposter i forbindelse med åpning av ny sikkerhetspost. Dette har ført til et høyt belegg, 

noen en vet påvirker tvangstallene. 

 

  Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern 

voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 

dager for TSB.  

 

 PHBURA 

PBU har gjennom 2022 hatt utfordringer med ventetidene og fristbrudd. Det vil si at en har 

gjennomsnittlig ventetider på behandlet på 65 dager og på ventende 43 dager. TSB har 

måloppnåelse og har i hele perioden ligget under 30 dager på gjennomsnittlig ventetider.  

 

 KPHV 

Poliklinikkene i voksenpsykiatrien sliter med å komme under 40 dager i ventetid. Det har 

gjennom de siste årene vært stort fokus på dette, og tallet på konsultasjoner pr. behandler er 

høyere i år enn fjoråret. Når vi likevel ikke har lykkes med å innfri ventetidene skyldes dette i 

stor grad at det er stor mangel på fagfolk i poliklinikk, og at rekrutteringssituasjonen er 

vanskelig. 

 

 

  Aktiviteten i psykisk helsevern skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, 

både innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.  

 

 PHBURA 

For PBU har det vært aktivitetsøkning innen døgnbehandling. 2021 var et år med markant 

økning av innleggelser innen PBU, og i 2022 har det vært en ytterligere økning. Det har også 

vært en aktivitetsøkning innen de polikliniske tilbudene i 2022 sammenlignet med 2021. Innen 

TSB har det tilbudet innen døgnbehandling vært omtrent likt, mens det er en gradvis økning i 

det polikliniske tilbudet. 
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 KPHV 

I sengepost er tallet på sykehus/DPS-opphold marginalt høyere enn i fjor, men vi har hatt en 

sengepost stengt halve året, noe som har gitt høyere beleggsprosent, spesielt inne på sjukehuset. 

I poliklinikk ligger vi noe under tallet på konsultasjoner sammenlignet med fjoråret, mens tallet 

på konsultasjoner pr. behandler er noe høyere, jf. over. 

 

 

  Prosentdel pasientforløp som har gjennomført evaluering av behandling i 

poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB 

skal være minst 80 pst.  

 

 PHBURA 

Klinikk Psykisk helsevern barn unge og rusavhengige har vært relativt god på å starte 

pakkeforløp, men har lavere registrert gjennomføringsgrad for evaluering av behandling 

Årsaken vurderes å henge sammen med at registering av pakkeforløp gjøres i DIPS Arena, og  

Helse Stavanger har DIPS Classic frem til 28.11.22. 

 

 KPHV  

43,4 % av pasientene våre får evaluert behandlingen innen forløpstiden, mens 10,4 % av 

pasientene er registrert med behandlingsplan i pakkeforløpene. Begge tallene er sannsynligvis 

altfor lave. Vi evaluerer jevnlig på behandlingsmøter og lignende og pasienter får behandlings- 

plan som sendes til fastlege, registreringen av dette i pakkeforløpsmodulen er noe mangelfull. 

 

 

  Prosentdel pasienter i pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet en 

behandlingsplan, skal være minst 80 pst.  

 

I de fleste tilfeller lages det behandlingsplaner i journal, men dette registreres i mindre grad i  

pakkeforløpsmodulen. Dette gjør at en har lav registrert praksis.    

 

 

  Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivelse fra 

psykisk helsevern for voksne og TSB 

 

 TSB 

TSB har måloppnåelse når det gjelder å sende epikrise innen 1 dag etter utskrivelse 

 

 KPHV 

Vi har hatt store utfordringer med å nå dette målet. Noe av utfordringen er at vi i flere deler av 

tjenesten har mangel på behandlere og spesialister. Det er også noe å hente på å gjøre endring i 

rutiner for oppretting og skriving og godkjenning av epikriser. Vi vil arbeide videre i 2023 for 

å bedre dette.   

 

 

 Helseforetakene skal i tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 2025 sørge for gode 

basistjenester innen TSB i alle helseforetak, styrke rusbehandlingstilbudet til barn og 

unge og utvikle rutiner for samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk 

helsevern og TSB. 

 

Helse Stavanger har gjennom å organisere psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig 
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spesialisert rusbehandling et tett samarbeid om rusbehandling for de yngste. Personer som 

utvikler en alvorlig rusatferd, har ofte startet allerede som 11-13 åringer. Dette innebærer at en 

også må ha samarbeidsarenaer med barnevernet og deres institusjoner. Dette har Helse 

Stavanger etablert gjennom et fora der barnevernsansvarlige i PBU og helseansvarlige i 

barnevernet (HEBAF) møtes to ganger i året for å sikre god dialog og godt samarbeid til beste 

for barn og unge. Ruspoliklinikk ung (RUPO) er de i TSB som gir behandling til unge under 

18 år og deres pårørende.  

 

I 15 år har vi hatt ordningen med ruskonsulenter som jobber med pasienter innlagt i somatikken 

med risikofylt /skadelig bruk av alkohol/ andre rusmidler. Det er to ansatte i avdeling for rus 

og avhengighetsbehandling som jobber som en liasontjeneste på somatiske avdelinger. De gjør 

tidlig- og kortidsintervensjon og er et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjeneste. Det skjer i form 

av rustilsyn for pasienter innlagt i somatikken. Ved 1-3 samtaler på inntil 1 time hver, avklares 

pasienters situasjon og eventuelle behov for videre behandling i TSB eller oppfølging av 

fastlege eller andre. Utskrevne pasienter vurderes for tilbud om poliklinisk samtale. 

Ruskonsulentene følger også opp pasienter under 18 år innlagt på grunn av 

intox.  Ruskonsulentene har ca 7-800 samtaler pr år og mange av pasientene har aldri vært i 

kontakt med hjelpeapparatet for sine rusrelaterte problemer tidligere.  I 2022 har 

ruskonsulentene bruk en 50 prosent stilling på tverrfaglig enhet ved Mottaksklinikken. Dette er 

et tilbud til pasienter med gjentatte innleggelser og behov for tverrfaglig innsats både fra 

somatikk, psykisk helse og rustjenestene.  

 

Via KORFOR er det i 2022 etablert et forsknings- og tjenesteutviklingsprosjekt mellom 

smertepoliklinikker og TSB for følge pasienter med kroniske smerter og unngå at de utvikler 

en opiatavhengighet.  

 

 

 Helseforetakene skal særlig styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern barn og 

unge.  

 

Gjennom 2022 har Helse Stavanger styrket PBU med ekstra ressurser inn mot den polikliniske 

driften. Dette har gjort det mulig å ha flere stillinger for å sikre den ekstra pågangen av 

henvisninger det har vært i forbindelse med pandemien og tiden i etterkant.  

 

 

 Helseforetakene skal i samarbeid med det regionale helseforetaket utarbeide en strategi 

for å styrke rekruttering, utdanning og stabilisering av kvalifisert helsepersonell innen 

psykisk helsevern og TSB, og deretter starte gjennomføring av strategien. Det må tas i 

bruk et bredt utvalg av virkemiddel, og en må se til arbeidet med strategisk 

kompetanseutvikling. 

 

Helse Vest har i samarbeid med helseforetakene etablert flere arbeidsgrupper for å utarbeide 

strategi for å styrke rekruttering, utdanning og stabilisering. Helse Stavanger har bidratt inn i 

disse arbeidsgruppene. I tillegg arbeider en systematisk for å se på arbeidsprosesser i klinikkene 

for å sikre at arbeidet er i tråd med arbeidsplaner, sikre god mottakelse av nye medarbeidere 

gjennom kurs for nyansatte samt å sikre at de har en fadder og/eller veileder.   

 

KPHV har gjennom flere år hatt vanskeligheter med å rekrutter spesialister til tjenestene. Vi 

har derfor i stor grad måttet leie inn spesialister fra private vikarbyrå. Det har og blitt startet et 

arbeid for å rekruttere spesialister fra utlandet. Det har og blitt gitt ulike typer 
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rekrutteringstillegg til vanskelig rekrutterbare yrkesgrupper.  

 

 

 Helseforetakene skal informere pasientene om tilgjengelige behandlingstilbud, slik at 

pasientene kan ta et informert valg om egen behandling, inkludert veiledet 

internettbehandling.  

 

 PHBURA 

Avdeling Unge voksne og flyktninger (AUVF) har gjennom sitt arbeid for Samvalg utarbeidet 

rutiner, slik at pasientene skal kunne gjøre informerte valg om sin behandling. Dette er en 

avdeling som arbeider i hovedsak med unge pasienter som har en alvorlig sinnslidelse. 

Erfaringene tilsier at ved å bruke Samvalg styrker alliansen mellom pasient og behandler. Innen 

PBU har en arbeidet over tid med Barn og unges rettigheter i møte med psykiske helsevern, noe 

som er med på å bevisstgjøre behandlere om behovet for at barn og unge skal være involvert 

og informert om behandlingstilbudet. TSB har over tid arbeidet med Motiverende intervju (MI), 

der det legges vekt på god informasjon om tilbudet og hva som ligger i en behandlingskontrakt. 

Det at det legges vekt på en gjensidighet i relasjonen er en av verdiene i denne metodikken.    

 

 KPHV  

Alle behandlere får opplæring i pakkeforløpenes krav om å informere pasienter om tilgjengelige 

behandlingstilbud og registrere dette i PPR-modulen i DIPS Arena. PPR-malene har punkter 

som skal hjelpe behandlere å huske at de skal informere og journalføre det. Vi har veiledet 

internettbehandling i form av e-mestring, og tilbudet er for pasienter med depresjon, sosial angst 

og panikklidelse. E-mestringstilbudet er lokalisert ved Sola DPS og tar imot pasienter fra hele 

Sør-Rogaland. Våre internettsider gir informasjon om tilbudet.  

 

Vi har som mål å nå styringskravet om 80 % på utredning, evaluering og behandlingsplaner for 

pasienter i pakkeforløp og i den forbindelse vil vi også rette søkelys på kravet om å informere 

pasienter om de ulike behandlingsalternativene.  

 

 

 Helseforetakene skal innen utgangen av 2022 ha etablert og i funksjon felles henvisning- 

mottak (helseforetak/avtalespesialister) innenfor psykisk helsevern. 

 

Dette er enda ikke etablert i foretaket. Grunnen til dette er at det har tatt lang tid å få på plass 

de sentrale avtalene med Legeforeningen og Psykologforeningen. Dette er nå avklart og det er 

avtalt møte lokalt mellom alle partene for å komme i gang med det praktiske arbeidet for å 

etablere henvisningsmottaket. 

 

 

 Helseforetakene skal tilby vurderingssamtale innen psykisk helsevern, særlig for barn 

og unge og der det er uklart om pasient har rett til helsehjelp eller det er behov for 

supplerende informasjon, eller der lege/tilviser men er det er behov for rask avklaring 

før eventuell tilvising. 

 

 PHBURA 

I saker der henvisningen ikke er fullstendig eller der det er tvil om barnet burde få tilbud innen 

kommunalt tilbud eller i spesialisthelsetjenesten, kalles barnet/pårørende og henviser inn til en 

vurderingssamtale. PBU pol har gjennomgått alle avviste henvisninger i 2021, og der en ser at 

det bare er 30 % av disse sakene som har fått et tilbud først i kommunen. I mange av disse 
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sakene vurderer en at saken ikke burde vært henvist til PBU, men gitt en tilbud i kommunen, 

slik at barnet fikk tilbud på rett nivå.  

 

 KPHV 

 Dette blir i noen grad praktisert innen voksenfeltet, men ikke på en strukturert måte. Med et 

stort tilfang av henvisinger og relativt lite spesialister til å gjøre disse vurderingene er det en 

utfordring å få gjort dette på en systematisk måte.     

 

 

 Helseforetakene skal sørge for at helsetjenesten som deltar i team for helsekartlegging 

i barnevernet har nødvendig språklig og kulturell kompetanse for samiske barn som skal 

plasseres utenfor hjemmet. 

 

For Helse Stavanger må en bruke tolketjeneste hvis en skal ha nødvendig språklig og kulturell 

kompetanse.  

 

 

3 Hovudmål 2: Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre 

kvalitet og pasienttrygghet 

Mål 2022: 

 Det skal arbeides med tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og utvikle 

helsepersonell. Det skal legges til rette for praksisplasser og læreplasser.  

 

Foretaket legger til rette forog har et økende høyt nivå på antall praksisplasser for medisin- og 

helsefagstudenter. Praksisplasser for sykepleie bachelor gir særlige utfordringer basert på 

kontinuerlige årlige økninger, og eget utviklingsarbeid pågår derfor i samarbeid med 

Universitetet i Stavanger for å finne fremtidige løsningsmodeller som bidrar til å lette 

belastningen for sykehusets praksissteder. 

 

For å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan sine føringer om satsing på sykepleiere og 

helsefagarbeidere gjøres følgende: 

 Foretaket utreder etablering av felles, utvidet trainee-ordning for sykepleiere, basert på 

enkelte klinikkers erfaringer. Iverksettelse skjer i 2023. 

 Felles kompetanseprogram i sykepleie for spesialisthelsetjenesten er under forberedelse. 

Målgruppe er sykepleiere i sengeposter og andre. Kobles sammen med Fundamentals of 

Care(FoC) som er et internasjonalt rammeverk i sykepleie -  en satsing sykehuset har 

sammen med Universitetet i Stavanger og Aalborg Universitetshospital. 

 Kompetanseprogram for helsefagarbeidere og hjelpepleiere er etablert for medisinsk og 

kirurgisk avdeling. Videre utviklingsarbeid foregår for å utvide programmet til flere 

klinikker/avdelinger, for å koble kompetansebyggingen til behov i nytt sykehus, Nye SUS, 

samt for å bidra til større grad av oppgavedeling. 

 

 

 Det skal legges til rette for forskning og innovasjon i tjenesten, og arbeidet med 

pasienttrygghet og kvalitet skal styrkes 

 

Helse Stavanger styrker arbeidet med forskning. Fra høsten 2022 ble det avsatt midler i en  

20 % stilling som skal styrke forskningsmiljøet innen kvalitet og pasientsikkerhet. Foretaket 
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deltar i et forskningsprosjekt ledet av SHARE om resiliens i helsetjenesten. 

 

Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter. Forbedringsmetodikk brukes i økende grad 

til styrking av pasientsikkerhetsarbeid og kontinuerlig forbedring av tjenestene. Et eksempel er 

et forbedringsprosjekt med deltagelse fra sjukehuset og Stavanger kommune om pasienter med 

alvorlig psykisk lidelse.  

 

 

 Tallet på kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2022 

skal økes med minst 15 pst. sammenlignet med 2021, jf. målene i Nasjonal 

handlingsplan for kliniske studier.  

 

Det er ikke avklart nøyaktig hvordan dette skal beregnes, og hvilke pasienter som skal være 

med i dette regnestykket.  I 2021 var det i Helse Stavanger inkludert 689 pasienter i 49 kliniske 

behandlingsstudier. Det var en økning på 4,8 % fra 2020, og en litt lavere vekst enn gjennom 

snittet i helseforetakene som lå på 7,1 %. Årsakene er sannsynligvis komplekse, dels 

klinikkrelatert og dels etablert av støtte (forskningspost, NorTrials, En veg vest) 

 

År 2021 er satt til å være nullpunktmålingen for den nasjonale handlingsplanen for kliniske 

studier, der målet er at antallet kliniske studier skal dobles til 2025 slik at andelen pasienter i 

spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier er 5 % prosent i 2025. Det må jobbes hardt 

og målbevisst for at en i den kommende perioden skal nå målet om en 15 % årlig økning, og 

det fordrer blant annet at avdelinger på sjukehuset sier ja til å delta i studier de får forespørsel 

om å delta i. Det er videre viktig at sjukehuset sikrer kapasitet i serviceavdelinger som radiologi, 

klinisk biokjemi og patologi, samt at en har nok studiesykepleiere i klinikkenes poliklinikker 

og på forskningsposten. Ansvarlige leger (prosjektledere) må også rekruttere. Tall for 2022 vil 

ikke være klare før juni 2023. 

 

        

 Tallet på utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, 

operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødrer, skal økes sammenlignet med 

2021.  

 

I perioden 2021–2023 er det økt med 12 utdanningsstillinger innen ABIOK og jordmor. 

Økningen er 6 utdanningsstillinger innen intensiv spesialsykepleie etter nasjonal føring under 

pandemien, og 6 deltids utdanningsstillinger innen nyfødtintensiv etter regionalt prosjekt. 

Basert på konkrete klinikk- og foretaksvurderinger er det i 2022 vekslet om på 4 av disse til 

henholdsvis 2 i master i jordmorfag og 2 til videreutdanning/master i barnesykepleie. Dette er 

gjort innenfor total budsjettramme for utdanningsstillinger. Foretaket rekrutterer bra til 

utdanningsstillingene generelt, noe som bidrar til god direkterekruttering til klinikker og 

spesialavdelinger. 

 

 

 Tallet på lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2021.  

 

Foretaket har 52 lærlinger i helsefagarbeiderfaget, med 26 førsteårs- og 26 andreårslærlinger 

fordelt både innen somatikk og psykisk helsevern. Det har vært sterk satsing på lærlinger siden 

2007 og man ligger av den grunn på et relativt høyt, forholdsmessig nivå sett sammenlignet 

med andre foretak. I tillegg ses antall læreplasser i sammenheng med planlegging av Nye SUS, 

hvor prosjekter vedrørende bemanning foregår. 
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 Tallet på LIS i psykiatri skal økes sammenlignet med 2021.  

 

I statsbudsjettet for 2023 lå det an til en økning i antallet av LIS1 stillinger. Dette tilsa en økning 

med to LIS1 stillinger for Helse Stavanger fra våren 2023. Denne økningen la føringer for å 

prioritere LIS1 stillinger i psykisk helsevern for å fremme rekrutteringsutfordringen innen 

psykisk helsevern. Denne økningen av LIS1 stillinger fra 2023 er nå trukket tilbake fra 

statsbudsjettet. Det jobbes samtidig på andre områder for å løse LIS andelen i psykisk helsevern 

 

 

 Prosentdelen av somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, 

skal reduseres til 10 pst. innen 2023, jf. mål i Nasjonal handlingsplan for 

pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  

 

Prosentdelen av somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, var i 

17,1 % for 2021. Tilsvarende var tall var 12,1 % i 2020. Helse Stavanger har dermed ikke nådd 

det nasjonalt mål på 10 %. Helse Stavanger fortsetter å følge nasjonale beslutninger om 

granskning av 240 tilfeldige journaler årlig, dette tilsvarer ca 0,7% av antall opphold. 

 

 

 Samlet forbruk av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30 pst. i 2022 

sammenlignet med 2012. 2021 var siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens 

i helsetjenesten (2015-2020), og det blir planlagt for videre arbeid med den nasjonale 

strategien mot antibiotikaresistens i 2022. 

 

Basert på foretakets tall til og med oktober 2022 er forbruket av bredspektrede antibiotika siste 

12 måneder 34,1 % lavere enn i 2012. Korrigert for liggedøgn er reduksjonen 15,9 % 

sammenliknet med 2012. I 2021 var det relativt sett et lavere forbruk, da lå forbruket 22,7 % 

lavere enn i 2012.  Det har generelt i landet vært sett en økning i det relative forbruket i 2022. 

Stor pågang med infeksjonspasienter i pandemibølgen vinter og vår 2022 og effekt av endrede 

nasjonale retningslinjer på en rekke sentrale områder anses som sannsynlige årsaker.  

 

Antibiotikastyringsarbeidet har vært krevende å prioritere i pandemien for en rekke sentrale 

ressurser. Høsten 2022 er flere aktiviteter reetablert og det planlegges videre arbeid. Det er 

samtidig behov for en ny handlingsplan. Antibiotikastyringsarbeidet berøres også i foretakets 

egen AMR-strategi.    

 

 

 Intensivkapasiteten i norsk spesialisthelsetjeneste skal økes. De regionale 

helseforetakene skal i samarbeid, og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, jf. arbeid som 

er i gang, ta stilling til behovet for øke i hver region og nasjonalt, og vurdere tiltak på 

kort og lang sikt. Særlig skal helseforetak med lav ordinær kapasitet (per 100 000) 

og/eller som har hatt høy beleggsprosent over tid bli prioritert, samtidig som hensynet 

til regionale funksjonsfordelinger skal ivaretas. Dei regionale helseforetakene skal 

særlig vurdere personellbehov og kompetansehevende tiltak for å skape fleksibilitet i 

behandlingskapasiteten og for å avlaste intensivavdelingene. Dette kan for eksempel 

innebære å etablere opplæringstilbud for andre sykepleiere og spesialsykepleiere enn 

intensivsykepleiere, samt for andre helsepersonellgrupper. De regionale helseforetakene 

skal innhente kunnskap og erfaringer om organisering av intensivkapasitet fra andre 
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land. Det skal leveres en statusrapport for arbeidet innen 15. juni 2022, med vekt på 

tiltak på kort sikt. 

 

o  Helseforetakene skal legge til grunn det arbeidet som allerede er utført i 

samarbeid  med Helse Vest RHF, og sette i verk tiltak i tråd med felles regional 

rapport Etablere bærekraftig utvikling for intensivsykepleie. 

 

Felles regional rapport om etablering av bærekraftig utvikling for intensivsykepleiere fra 

november 2021 identifiserte åtte tiltaksområder som i kombinasjon kan bidra til en bærekraftig 

utvikling av tilstrekkelig intensivsykepleierfaglig kompetanse: 

 Mer bruk av støttepersonell/oppgavedeling 

 Forebygging gjennom kompetanseheving i andre avdelinger 

 Forebygging gjennom veiledning i andre avdelinger 

 Lederstøtte og lederutvikling 

 Teknologi og felles arbeidsflater 

 Rekruttere motiverte medarbeidere 

 Lage bærekraftige arbeidsplaner 

 Kompetanseheving blant intensivsykepleiere 

 

Arbeidet lokalt i foretaket er nå en del av Intensivavdelingen sitt kontinuerlige kvalitetsarbeid.  

Nylig er det utarbeidet en regional rapport om intensivkapasitet og beredskap i Helse Vest. Her 

ser vi at andre universitetssykehus har vedtatt at det bare skal ansettes intensivsykepleiere i 

intensiv- og postoperativ avdeling. I Helse Stavanger er ca. 20 % av avdelingen sitt pleie- 

personale offentlig godkjente sykepleiere, og det arbeides med å utforme formelle stillings- 

beskrivelser og kompetanseplaner for disse, slik at de ikke bare blir en rekrutteringsbase for 

fremtidige intensivsykepleiere, men en permanent del av bemanningen. Videre har vi inngått 

avtale med sykehusapoteket om at apotekpersonell fra apotekets produksjonsavdeling skal 

sørge for forefallende arbeid på medisinrommet og tilbereding av nærmere angitte legemidler 

på intensivavdelingen. Det er også nylig ansatt en logistikkmedarbeider for å ta seg av 

utstyrsbestilling og vareflyt.  

 

I den samme regionale rapporten om intensivkapasitet og –beredskap i Helse Vest ser vi at vår 

bemanning er under en tredjedel av det som andre universitetssykehus i regionen har. Det 

påvirker vår mulighet til å ha den fremdrift i prosjektet her lokalt som vi ønsker.  

 

 

 Helseforetakene skal aktivt bruke kvalitetsregister og rapportene fra disse i sitt arbeid 

for øke kvalitet og pasienttrygghet.  

 

Helse Stavanger har utarbeidet et system for bruk og utlevering av data til virksomhetsstyring 

og ledelse, kvalitetsforbedringsprosjekter og forsking. Kvalitetsregistre inngår i dette. Det er 

økt etterspørsel og bruk av data til disse formål. 

 

 

 Helseforetakene skal legge til rette for helsetjenesteforsking og innovasjonsprosjekt 

som utvikler nye måter helsetjenester kan leveres på, samt prosjekt som evaluerer 

kvalitet og pasienttrygghet i pasientbehandling.  

 

Helse Stavanger må hele tiden utvikle og forbedre tjenestene, for å kunne gi gode tilbud til 

pasientene. Små og store endringer i tjenestene kan ha stor effekt på hvordan pasientene følges 
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opp.  

 

Brukerstyrt poliklinikk er en slik endring, hvor det benyttes pasientrapporterte data for å vurdere 

hvorvidt det er nødvendig med konsultasjon eller om det ikke er nødvendig. Dette skiller seg 

fra den tradisjonelle oppfølgingen med avtalte kontroller i faste tidsintervall. Ortopedisk 

avdeling bruker en slik metodikk for at kun pasienter som har behov for det får kontrolltime. 

Under halvparten av pasientene ser ut til å ha behov for en oppfølgingstime. Et annet eksempel 

er at hudavdelingen deltar i prosjekt med telemedisinsk tverrfaglig oppfølging av sårstell.  

 

Rusmiddelavhengighet er et stort helseproblem med stor kompleksitet, og Helse Stavanger 

driver sammen med KORFOR en langtidsstudie med oppfølging av personer med 

rusmiddelavhengighet. Med tett oppfølging over mange år vil en forhåpentligvis kunne få mer 

innsikt i hva som avgjør om en person forblir rusfri, eller får tilbakefall. Det er også flere 

pågående forskningsprosjekter med kvalitetsforbedring som tema, blant annet innen 

nyfødtmedisin og de prehospitale tjenestene. Helse Stavanger har også en stipendiat ved UiS 

som systematisk ser på «rask respons-systemer» med mål om økt pasientsikkerhet.  

 

Nye SUS undersøker hvordan pasientsikkerheten på ensengsrom kan økes, ved måling av vitale 

parametre og situasjonsbetinget varsling – i et samarbeid med flere industriaktører. Målet er å 

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

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

av synsutfall etter hjerneslag ved bruk av virtuell virkelighet.  

 

 

 Helseforetakene skal vurdere å benytte innovative offentlige innkjøp hvor dette er 

relevant. Den nasjonale kompetansetjenesten fra InnoMed skal benyttes i tjeneste- 

innovasjonsprosjekt når dette er relevant, og idémottaket må benyttes til å registrere 

innovasjonsprosjekt. Helseforetakene skal på forespørsel delta i opplæringsprogram i 

regi av LUP, og rapportere på indikatorer for innovasjonsaktivitet.  

 

 Innovative anskaffelser:  

Nye SUS gjennomfører ulike innovasjonsvennlige anskaffelser, og det vurderes internt om 

andre aktuelle innovative anskaffelser. Helse Stavanger fikk tilbakemelding i 2022 på en 

søknad, levert i 2021, fra Innovasjon Norge på innovasjonspartnerskap. Foretaket er 

følgevirksomhet i 6 aktive innovasjonspartnerskap. 

 InnoMed: 

 Det anbefales og vurderes i flere prosjekter, selv om det er et ønske om at denne muligheten 

benyttes av flere.  

 Idémottaket:  

Det registreres aktuelle innovasjonsprosjekt. Samtidig er det viktig å poengtere at innovasjons-

prosjekter har mindre klare klassifiseringsregler enn eksempelvis forskningsprosjekter. Dette 

fører til at det trolig er et vesentlig antall som ikke er registrert i idemottaket. Helse Stavanger 

ser samtidig at idemottaket brukes mer år for år. Som en del av idemottaket rapporterer 

leverandøren av systemet innovasjonsindikatorene på vegne av foretaket. 

 LUP:  

Helse Stavanger deltar i LUP, både i Helse Vest sitt pådriverteam, i tillegg til at å delta på ulike 

opplæringsprogram i regi av LUP. 

 

 

 Helse Vest RHF ber helseforetakene om å delta videre i nettverket for risikostyring i 
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Helse Vest, og legge nye prinsipp og retningslinjer for risikostyring til grunn i 

risikoarbeidet. Videre blir helseforetakene bedt om å bidra i arbeidet med å ta i bruk et 

IKT-verktøy for risikostyring, og delta i arbeidet med hensyn til topp 5 risikoer i 

regionale og lokale arbeidsgrupper.  

 

Helse Stavanger deltar i regionalt nettverk for risikostyring med to representanter. Nye 

regionale prinsipper og retningslinjer er tatt i bruk i foretaket. Det er besluttet at risikomodulen 

i Synergi skal tar i bruk som regionalt som verktøy. Helse Stavanger deltar aktivt i dette 

arbeidet.  

 

Helse Stavanger er godt i gang med å risikostyre topp 6 områder. Imidlertid er det store 

variasjoner i hvor langt de ulike gruppene har kommet. Gruppene er avhengig av regionale 

føringer og prosesser.   

 

 

 Helseforetakene må sørge for å benytte lærdom fra andre helseforetak i Helse Vest for 

å forbedre pasienttryggheten, og under dette gå gjennom rutiner for innmelding av 

alvorlige hendelser til Helsetilsynet, og sikre at disse rutinene blir fulgt. 

 

Helse Stavanger har klare rutiner for hvordan «melde på tvers». Ordningen er lite kjent i 

foretaket og det foreligger ikke klare føringer for hvilke type hendelser som skal meldes på 

tvers. Helse Stavanger har i 2022 meldt tre hendelser videre til andre foretak. 

 

 

 Helse Vest RHF skal utarbeide en behovsanalyse og plan for å sikre tilstrekkelig tilgang 

til jordmødrer på kort, mellomlang og lang sikt. Relevante aktører skal involveres i 

arbeidet. Helseforetakene skal bidra i analysearbeidet og etablere plan for å sikre 

tilstrekkelig tilgang til og rekruttering av jordmødrer.  

 

Helse Stavanger har i løpet av de siste årene hatt flere jordmødre som har valgt å jobbe i 

kommunehelsetjenesten, blant annet som følge av at nasjonale myndigheter har satset på dette 

ved å øremerke midler til rekrutteringen for kommunene. Dette har tappet spesialist- 

helsetjenesten for viktig kompetanse. 

  

Helse Stavanger har gjort flere tiltak for å rekruttere/beholde jordmødrene. Ett av de viktigste 

tiltakene er gjort sammen med UiS, som opprettet en jordmorutdanning i 2019. Første kull ble 

uteksaminert sommeren 2021. Denne utdanningen er viktig for rekruttering av jordmødre til 

helseforetaket, og vi rekrutterer aktivt i løpet av studiet.  

 

Kvinneklinikken ved SUS har også opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på 

ulike tiltak for å beholde de erfarne jordmødrene på sykehuset og rekruttere nye inn. Faglig 

samarbeidsutvalg (FSU) og Strategisk Samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet støtter et 

samhandlingsprosjekt mellom SUS og Stavanger kommune der vi skal se hvordan vi kan dele 

på jordmorkompetansen ved at en har delte stillinger og jobber på begge nivå.  

 

Kvinneklinikken har lyst ut to oppstartsstillinger for phd for jordmødre i samarbeid med Safer 

Births, Lærdal Medical og UiS. Dette er ment å skulle heve kompetanse og rekruttere inn flere 

kompetente jordmødre som ønsker å forske og jobbe klinisk på samme tid.  

 

Våre nyutdannede jordmødre trenger å opparbeide seg erfaring og bli trygge i fødselshjelpen 
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de skal yte. Det er derfor lagt opp systematiske planer for simuleringer, og det er satt opp en 

klinisk jordmorveileder-funksjon blant de erfarne jordmødrene på vakter på føden. Dette er 

tenkt som et tiltak for å trygge nye jordmødre slik at de velger å bli værende hos oss på 

akuttavdelingen.  

 

 

4 Hovudmål 3: Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 

pasientforløp 

  
Mål 2022:  

 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenlignet med 2021. 

Målsettingen på sikt er lavere enn 50 dager.  

 

Foretaket har fortsatt utfordringer for å nå måltallet for gjennomsnittlig ventetid under 50 dager 

både innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det er satt i verk flere tiltak som bedre utnyttelse 

av operasjonskapasitet innenfor de operative fagene, økt poliklinisk aktivitet, samt satt i verk 

flere tiltaksplaner som eksempelvis bedre samhandling med kommuner, effektivisere rutiner 

knyttet til pasientforløp og omorganisering av interne ressurser  

 

 

 Regionen skal overholde minst 95 pst. av pasientavtalene 

 

Helse Stavanger har etablert faste rutiner for å bidra til at pasientavtaler overholdes. Prosjektet 

«Vel planlagt» har vært et viktig verktøy for å bidra til god planlegging av kliniske ressurser og 

dermed sikre at pasientene får avtale om oppfølging innen satte frister. Eksempler på tiltak som 

er iverksatt og følges opp er faste tider for å gjennomgå ventelister for bla. å fjerne 

feilregistreringer og avklare med aktuelle pasienter som ikke har fått oppfølging om de fortsatt 

skal følges opp, faste temaer i dialogmøter mellom adm. dir. og klinikksjefer samt temaer i 

klinikkenes ledermøter.  

 

Per 10. november 2022 var det for Helse Stavanger en andel på 8 % pasientkontakter som hadde 

passert tentativ eller planlagt tid. Dette er en økning fra 2021 og må i hovedsak tillegges 

etterslep fra koronapandemien. Vi ser at det er ulikhet mellom fagområder. Psykisk helse, både 

for voksne og barn, har best utvikling med en samlet prosentandel på 1,26 % hvor tentativ/ 

planlagt tid var passert. For somatikk er tilsvarende andel 9,07 %.        

 

 

 Prosentdel polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal 

være over 15 pst. Måltallet vil økes til 20 pst. i 2023.  

 

Målet er ikke nådd, prosentandelen ligger på omtrent 9 for somatikk og psykisk helsevern sett 

under ett. For psykisk helsevern alene er man noe nærmere målet. Totalt sett er trenden svak 

nedadgående siden mars 2020. Den er dog stabilisert de siste seks månedene. Dette kan bety 

utfordringer i forhold til å bryte gjennom trenden, man kan oppleve en innlåsingseffekt. Det er 

utført en lokal og regional barriereundersøkelse knyttet til video- og telefonkonsultasjon. Denne 

bekrefter ulike årsaker til at måltallet ikke er nådd. Det synes heller ikke å være noen 
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helseforetak som når nasjonal målsetning. DigitaleTjenester_Kons - Power BI Report Server 

(helse-vest.no). Kilde er Nasjonal NPR fil. 

 

Det er etablert en regional gruppe for digitale helsetjenester (DHT). Denne dekker også digital 

hjemmeoppfølging (DHO). DHT skal samhandle, invitere til samarbeid og dele erfaring 

regionalt. Både regionalt og lokalt er det utført en barriereundersøkelse for å synliggjøre 

flaskehalser knyttet til manglende (økt) bruk av video- og telefonkonsultasjoner.  

 

Overgang til Dips Arena i november 2022 vil kunne gi bedre muligheter knyttet til 

tilgjengelighet og sømløshet i løsningen. Alle Møter programmet initerer en oppgradert løsning 

for videokonsultasjon via DIPS Arena og vil i særlig grad tilpasse denne til barrierene. Disse er 

knyttet til i tre største hindrene i fallende rekkefølge (fra ca. 40 % og fallende ned mot 20 %):  

 

1. Manglende teknisk tilrettelegging (som rom, utstyr) knyttet til video- og 

telefonkonsultasjoner 

2. Manglende kunnskap om videokonsultasjoner 

3. Ikke aktuelt for noen av våre pasientgrupper  

4. Manglede enkle løsninger video- og telefonkonsultasjoner for både behandlere og 

pasient 

5. Oppnår det samme ved å bruke telefonkonsultasjon 

 

Løsningen via DIPS Arena vil gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre videokonsultasjon 

direkte fra DIPS Arena.  

 

Det er alltid en klinisk vurdering når man vurderer en video- eller telefonkonsultasjon. Det er 

også store avdelingsvis variasjon og relevans. Det er etablert en regional Power BI rapport som 

går ned på helseforetak, klinikk og avdeling. Det muliggjør målrettede konkrete og relevante 

tiltak for den enkelte avdeling. 

 

Rapport_Digital hjemmeoppfølging_endelig_250921.pdf (helse-vest.no) 

 

 

 Prosentdel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 24 

kreftformene skal være minst 70 pst.  

 

Pakkeforløp kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er rask utredning og 

behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Helse Stavanger oppnår måltallet 70 % hvor 

pakkeforløpet er gjennomført innenfor standard forløpstid. Utfordringer med å oppnå måltallet 

gjelder pakkeforløp innenfor fagområder som krever spesiell kompetanse og samarbeid på tvers 

av foretakene rundt både diagnostikk og behandling. For hele 2021 oppnådde foretaket et samlet 

resultat på 78 % for andel pasienter behandlet innen standard forløpstid for alle behandlings- 

former. Innenfor enkelte pakkeforløp oppleves det noe redusert innenfor serviceavdelingene 

samt operasjonskapasitet. 

 

For å oppnå måltallet har det blitt ansatt en overordnet forløpskoordinator som følger opp 

klinikkvise forløpskoordinatorer i forhold til samarbeid på tvers av klinikker avdelinger både 

på lokalt og regionalt nivå, videre er det satt i gang tettere oppfølgingsmøter på ledernivå, samt 

at berørte klinikker har og satt av ekstra ressurser til arbeidet med pakkeforløp kreft. 

 

 

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Lokale%20rapporter/Helse%20Vest%20RHF/Tilgangsstyrte%20rapporter%20nasjonale%20NPR-data/DigitaleTjenester_Kons?rs:embed=true
https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Lokale%20rapporter/Helse%20Vest%20RHF/Tilgangsstyrte%20rapporter%20nasjonale%20NPR-data/DigitaleTjenester_Kons?rs:embed=true
https://samhandling.helse-vest.no/1/telemedisin-hbe/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BAD7C36F2-2953-4B6E-96B0-77A0AA313B5F%7D&file=Rapport_Digital%20hjemmeoppf%C3%B8lging_endelig_250921.pdf&action=default&IsList=1&ListId=%7B3A6968EE-0F93-42A9-A067-7085BB77764E%7D&ListItemId=3
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 Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskriving fra somatisk 

helsetjeneste. 

 

I Helse Stavanger er tallet for somatisk helsetjeneste rett under målet med ca 60 %. For 

psykisk helsevern er prosentandelen noe lavere. Dette skyldes mangel på spesialister i 

psykisk helsevern.  

 

 

 Helseforetakene skal se til at pasienter som mottar behandling hos private leverandører 

gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreføre det tilbudet de 

har behov for når ordningen blir avviklet  

 

Bruken av private leverandører har ikke vært så veldig høy i voksenpsykiatrien og pr. nå er det 

ikke noen i behandling i under fritt behandlingsvalg. Se ellers under punkt 8 Tilleggs- 

rapportering - Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. 

 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 

  sørge for at pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og i gruppe, blir 

inkludert i pasientforløp for ulike pasientgrupper der det er faglig grunnlag for det. 

Aktivitetsdata skal inngå i styringsinformasjonen i helseforetaket.  

 

Aktiviteten har vært preget av pandemi, men på tross av den har man gjennom ført flere kurs 

for pasienter og pårørende i 2021 enn vi noen gang har gjort. Over halvparten av kursene har 

vært gjennomført digitalt og over halvparten av pasientene har deltatt digitalt. Helse Stavanger 

har tilbud til 28 ulike diagnosegrupper. For alle disse diagnosene er opplæring inndelt 

individuelt og i gruppeopplæring som en del av pasientforløpet. På tross av høy aktivitet og 

mange kurs er det lange ventelister til flere av kursene våre. Det skyldes i hovedsak at vi ikke 

kan ha så store kurs som vi kunne før pandemien og at vi har fått en svært stor økning i 

henvisninger innenfor noen områder som hjerteårekurset.  

 

Under gir en oppsummering av kursaktivitet gjennom året:  

 

 Kurs Oppfølgings

dag smerte 

Pasienter Pårørende Andre 

fagfolk 

Vår 46 /(40 

digitalt) 

1 (6 pas), 

digitalt 

549 (479 

digitalt) 

102  

Høst 47 (10 

digitalt) 

2 (4 pas, 6 

pas) 

633 (133 

digitalt) 

122  

Tilsammen 93 (50 

digitalt) 

3 ( 1 dig - 6 

pas, 10 pas) 

1182 (612 

digitalt) 

224 46 

 

 

  videreføre etableringen av helsefellesskap og ta samhandlingsstrukturen i bruk for 

 felles planlegging av helsetjenestene, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.  

 

Helsefellesskap er opprettet i henhold til Nasjonal helse- og sykehusplan. Møter avholdes  
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i henhold til årshjul. Det ble arrangert Partnerskapsmøte i mars 2022 hvor hovedtema var å  

presentere utviklingstrekk i Helsefellesskapet fram mot 2035. Presentasjonen bygget på  

rapport utarbeidet av Sintef på bestilling fra Strategisk samarbeidsutvalg. Rapporten tas  

med i det videre arbeidet i Helsefellesskapet.  

 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har 4 møter i året og Faglig samarbeidsutvalg (FSU) har fra 

høst 2022 besluttet 6 møter i året. Ledelsen av SSU ivaretas fra høst – 2022 av helseforetaket 

v/ administrerende direktør den neste 2-års perioden. Ledelsen av FSU ivaretas samme periode 

av kommunene.   

 

Tjenestemodellgruppene for de fire prioriterte pasientgruppene; Skrøpelige eldre»,   

«Personer med flere kroniske lidelser», «Barn og unge» samt «Voksne med utfordringer  

innen rus og psykiatri», har alle kommet i gang med arbeidet.  To av gruppene har levert  

mandat for videre arbeid som skal godkjennes i SSU. Arbeidet i tjenestemodellgruppene  

sikrer felles planlegging av tjenestene for disse gruppene. I tillegg til tjenestemodellgruppene 

er enkelte fagråd som ble etablert for å etterleve samarbeidsavtalene, opprettholdt. Dette gjelder 

fagråd knyttet til beredskap, utdanning, forskning og IKT. Fagrådene sikrer samarbeid på tvers 

og viste seg å være svært nyttige under pandemien.   

 

PBU har flere foreldrekurs. Dette er i hovedsak knyttet til alvorlig psykisk lidelse gjennom bruk 

av familieskolen TIPS. Det er egne kurs for pårørende til barn med ADHD og egne kurs for 

pårørende til barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse 

 

 

  bidra til elektronisk rapportering til Gastronet organsiert gjennom regionalt prosjekt 

 for etablering av tarmscreening mot kreft. 

 

Colonscreening er snart i gang.  De første invitasjonene sendes ut fra kreftregisteret til våre 

«pasienter» som er 55 år i år, i slutten av november. De som ønsker å delta sender inn prøve for 

deteksjon av blod i avføring, og de som er positive henvises til oss fra sceeningprosjektet for 

coloscopi. Første pasienter inn januar 2023. Utfordringen er kapasitet i poliklinikken. Helse 

Stavanger har et lavt antall gastroenterologer sammenlignet med andre steder i landet. Dette 

medfører at vi sannsynligvis ikke kan øke colon-screening kapasiteten som planlagt. Det er 

forutsatt at man skulle gradvis gå fra et IFOBT basert screening prinsipp, over til et primært 

colon-screeningprogram over de neste 8 årene (dvs alle rett inn det året de er 55 år). Pga vår 

legebemanning kommer foretaket til å melde inn i fagnettverket at vi ikke kan starte med 

gradvis primær colon screening i 2024, men må basere oss på IFOBT avføringsprøver på 

ubestemt tid. 

 

 

Til Helse Bergen 

 følge opp tiltak og oppfølgingspunkt fra prosjekt oppgave- og ansvarfordeling mellom 

Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus, jf. prosjektrapport datert november 

2021, ref. sak i styret til Helse Vest i februar 2022. Helse Bergen skal initiere og lede 

felles oppfølgingsarbeid innenfor noen av de ulike fagområdene, i samarbeid mellom 

sjukehusene og i samsvar med anbefalingene i rapporten. 
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5 IKT-utvikling og digitalisering 

5.1.1 Journal- og samhandlingsløsninger 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene og Helse Vest IKT AS om:  

 aktiv deltaking i gjennomføringen av arbeidet med videreutvikling av journal- og 

samhandlingsløsninger.  

 

Helse Stavanger bidrar i utviklingen av digitale samhandlingsløsninger med innspill og 

deltagelse i regionale arbeidsgrupper samt ved gjennomføring av testing av ny funksjonalitet 

og nye løsninger. Det arbeides for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell i 

helseforetaket og primærhelsetjenesten, samt mellom helseforetakene i Helse Vest. Helse 

Stavanger er utpekt som pilot for utprøving av frittstående dialogmeldinger som skal sikre 

toveis kommunikasjon mellom poliklinikker/dagbehandling og kommunenes pleie og 

omsorgstjeneste når pasient ikke er innlagt i sykehuset. I dette arbeidet har det vært utfordringer 

av både teknisk og juridisk art som deltakerne i den regionale prosjektgruppa er med å 

avklare.   I forhold til digital samhandling med pasienter deltar Helse Stavanger i flere 

samarbeidsfora som jobber med utvikling av digitale helsetjenester som f.eks. digitale skjema 

for pasientrapporterte data. Det er også fokus på økt bruk av digitale løsninger som f.eks. 

videokonsultasjoner og oppfølging i hjemmet. 

 

I løpet av det siste året har Helse Stavanger også deltatt i møter, drøfting og vurdering av 

informasjonsdeling via kjernejournal med tanke på større grad av deling av journaldokumenter 

mellom helseforetak og primærhelsetjeneste. I dette arbeidet har møtt på flere utfordringer. Det 

er bl.a behov for retningslinjer og juridiske avklaringer i forhold til deling av pasient- 

informasjon og helseopplysninger mellom virksomheter. EPJ-systemene er mangelfulle når det 

gjelder løsninger for å ha kontroll på hvem som har hatt innsyn/tilgang til helse og person- 

opplysninger. Helse Stavanger har i flere samarbeidsmøter og med leverandør og Helse Vest 

Ikt gitt innspill til endringer og forbedringer i EPJ-systemene. Ressurser fra foretaket deltar i 

regionalt test-arbeid ved utprøving av ny funksjonalitet og nye versjoner av journalsystemene.   

 

 

 å delta i arbeidet med Felles plan 2022 i den hensikt å sikre lokale og regionale bidrag 

inn i det inter-regionale og nasjonale samarbeid om digitalisering.  

 

Helseforetaket deltar i arbeidet med Felles plan 2022 med formål om tilrettelegging for 

optimal samhandling regionalt og nasjonalt. Orientering er gitt Teknologirådet og 

Porteføljestyret. Det er videre etablert et initiativ «Digital samhandling» og vi er aktive 

bidragsytere i Programstyret og i underliggende prosjekter.  

 

Det arbeides kontinuerlig med å tydeliggjøre leveranser fra programmet og prioritere 

fortløpende leveranser etter vekting av kritiske behov for nybygg og nytte for medarbeider, 

foretaket eller pasient. Flere av disse leveransene er utfyllende i forhold til planlagte 

aktiviteter beskrevet i Felles plan 2022. 

 

 

 å samarbeide om gjennomføring av regionale og lokale program og prosjekt knyttet til 

IKT-utvikling og digitalisering. 
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Dette kanaliseres gjennom Prosjektkontoret som har etablert en oversikt over porteføljen. Det 

er etablert et lokal styringsgruppe (LSG) som har ni møter i året. Innføring av SIKT er innført 

– Utsikt (porteføljen), Oversikt (program og prosjekt) og innsikt (avklaringer). SIKT skal gi 

bedre styring og kontroll. Det er etablert detaljerte planer.  

 

I LSG arbeider også prosjekteiere (PE) som også er deltakere i ledergruppen (LG). 

Programansvarlige deltar både regional og lokalt. Prosjektdirektør og teknologidirektør 

arbeider aktivt mot porteføljestyret, FAPK og i teknologirådet som aktive deltakere. Den 

digitale utviklingsplanen beskriver mulighetsrommet og det er etablert samhandling mot Nye 

SUS. Teknologi og digitale løsninger er en forutsetning for Nye SUS. Oppfølging og kontroll 

er i flere arenaer, også kritisk liste Nye SUS.  

 

De enkelte program og prosjekt involverer klinikere (brukere). Det er også oppfølging gjennom 

klinisk fagråd (KFR) som er etablert for å gi programmene en klinisk tyngde. For digitale 

løsninger er det en utviklingsplan og oversikt over ulike digitale leveranser og digitale 

samhandlingsmuligheter. IKT –sjef deltar i arbeidsgruppe for gjennomgang av digital struktur 

i Helse Vest.  Det vurderes å etablere et Strategisk råd for teknologi og IKT. Utfordringsbilde 

er relatert til kompleksitet, integrasjoner og effektuttak i de ulike løsningene.  

 

Det foregår også prioriteringer i Porteføljen gjennom A, B og C kategorisering. Byggkritiske 

leveranser prioriteres nå. Det er store utfordringer knyttet til porteføljens krav til ressurser og 

intern prioritering mellom de store programmene. Dette vil også kunne påvirke evnen til å ta 

inn nye robuste løsninger, man er låst i en leveransedimensjon.    

 

Særlig engasjering og involvering av klinisk personell er noe bedret da man endrer dette fra %-

allokering, til en mer smidig tilnærming. Systemer testes også før oppgradering. Det arbeidets 

etter retningslinjene ifht melding om oppgradering.     

 

 

5.1.2 Digital hjemmeoppfølging og digitale innbyggertjenester 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene og Helse Vest IKT AS om å:  

 samarbeide om å øke utbredelsen og nytten av etablerte løsninger for digitale 

helsetjenester. Dette arbeidet skal bidra til å nå de felles målene som er satt av de 

regionale helseforetakene, jf. rapporten «Digital hjemmeoppfølging – definisjon, 

måltall og tilrettelegging».  

 

Digital hjemmeoppfølging (DHO) utføres på flere arenaer. Dette både gjennom behandlings- 

hjelpemidler (BHM) som har en betydelig økning i CPAP og insulinpumper. De er også ansatt 

en 100 % ressurs som på sikt etablerer en kjernegruppe for Digitale helsetjenester (DHT) og 

DHO. Prosjektdirektør Helse Stavanger er også sterkt involvert i dette sammen med flere andre 

aktører.  

 

 

 Helse Bergen HF skal lede arbeidet og sørge for etablering av en felles koordinerende 

enhet for å støtte dette arbeidet. Helseforetakene og Helse Vest IKT skal bidra aktivt i 

dette arbeidet. 

 

Det er etablert en regional gruppe for digitale helsetjenester (DHT) denne dekker også digital 
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hjemmeoppfølging (DHO). DHT skal samhandle og dele erfaring regionalt. Både regionalt og 

lokalt er det utført en barriereundersøkelse for i synliggjøre flaskehalser knyttet til manglende 

økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner. Det er nå allokert en 100 % ressurs om vil forme 

en lokalt DHT tverrfaglig kjernegruppe. De er skissert over 40 initiativer som man kan 

arbeide med. Se også kap. 4 i årlig melding.  

 

 

5.1.3 Bedre bruk av helsedata  

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene og Helse Vest IKT AS om å:  

 bidra i det videre arbeidet med realisering av Helseanalyseplattformen 

 

Helse Stavanger bidrar inn i pågående høringsrunde rundt Helseanalyseplattformen.  

 

5.1.4 Informasjonssikkerhet 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene og Helse Vest IKT AS om å:  

 prioritere arbeidet, under dette sette av ressurser som sikrer deltakelse i gjennomføring 

av den Regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet. 

 

Det er satt ned en lokal arbeidsgruppe for TOPP 5 Risiko (Regionalt arbeid) innenfor 

informasjonssikkerhet. Denne gruppen er ledet av IKT leder sammen med informasjon- 

sikkerhetsleder og kvalitet. Arbeidsgruppen er bredt representert i foretaket og dekker 

nødvendige området for å utføre tiltak. I tillegg er det også etablert to undergrupper som jobber 

med fokus på NSM grunnprinsipper og informasjonssikkerhetskultur.  

 

 

6 Bemanning, ledelse og organisasjon 

6.1 Bemanning 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heiltidskultur i helseforetakene 

 

I styringsdokumentet for 2022 blir Helse Stavanger HF bedt om å videreføre og forsterke 

arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Foretaket ønsker at hele faste stillinger skal være 

hovedregel. Gjennomsnittlig total juridisk stillingsprosent i foretaket er på 91,7 % pr september 

2022. Alle medarbeidere, faste og midlertidige, som har en samlet stillingsprosent under 100 % 

blir bedt om å registrere om de ønsker høyere stillingsprosent eller ikke, i systemet 

Heltidsmodulen. Per desember 2021 oppga 40 kvinner og 9 menn at de ønsket høyere stilling i 

foretaket. Fra tidligere undersøkelser vet vi at antall medarbeidere som registrerer ønske om 

høyere stillingsprosent i heltidsmodulen, kan være lavere enn det reelt sett er. Noen registrerer 

ikke ønsket fordi de ikke kjenner til at de skal gjøre det, andre fordi de ikke tror at de kan få økt 

stilling i egen enhet. En del som blir tilbudt å øke stillingen sin med deler av stillingen i en 

annen enhet, takker “nei”, da de kun ønsker å jobbe i en/egen enhet.  
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Sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker 100 % stilling blir informert om mulighet for 

kombinert stilling ved bemanningssenteret. Over 30 sykepleiere, og en håndfull 

helsefagarbeidere har pr. september kombinert stilling mellom egen enhet og bemannings- 

senteret. Det siste året har bemanningssenteret fokusert på å gi nyansatte bedre oppfølging og 

redusere antall avdelinger den enkelte medarbeider arbeider på, for å gjøre det mer attraktiv 

med kombinert stilling.   

 

Flere klinikker har iverksatt tiltak for å øke andelen heltidsansatte. Kvinne- og barneklinikken 

har satt i gang flere tiltak. Klinikken har kartlagt at ingen ansatte er ufrivillig deltid, og det lyses 

kun ut stillinger i 100 % som jordmor, med unntak av nattevakts stillinger. Det er videre tatt 

initiativ til et samarbeid med Stavanger kommune, for å se på muligheter for å kombinere jobb 

i kommunen og foretaket. Ønsket er å øke andelen jordmødre i hele faste stillinger. 

Ambulansetjenesten har i betydelig grad redusert andelen deltidsstillinger i 2022, gjennom et 

prosjekt for opprettelse av overtallsbemanning. I den forbindelse er det foretatt en 

deltidskartlegging, slik at de som går uønsket deltid får tilbud om økt stilling i 

overtallsbemanningen. Flere har tatt imot tilbudet om heltidsstilling. Videre er heltidskultur et 

viktig tema i prosjektet organisering, ledelse og bemanning på sengepostene ved Nye SUS, hvor 

det ses på nye måter å organisere arbeidet på for å øke antall heltidsstillinger.   

 

 

 Sette i verk tiltak for å styrke rekruttering og spesialistutdanning for leger ved de mindre 

sjukehusene i distriktene.  

  

Her deltar foretaket i et regionalt arbeid sammen med RegUt på lokalt og regionalt nivå i nært 

samarbeid med de utdanningsansvarlige overleger. Tettere utveksling av utdanningskandidater 

på tvers av foretak, tettere oppfølging av ledige LIS-stillinger og tilpassede pakkeløsninger er 

tiltak for  gjøre Lis utdanningsløpene mer attraktive i rekrutteringsprosessen. 

 

 

 delta i arbeid med forslag til endringer i spesialistforskriften 

 

Foretaket deltar i dette arbeidet sammen med RegUt på regionalt plan 

 

 

6.1.1 Rekruttere, beholde og utvikle 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 bidra i arbeid med å etablere kompetansestrategier for ulike yrkesgrupper som skal bidra 

til prioriterte utdanningsstrategier overfor UH-sektoren på Vestlandet.  

 

Helse Stavanger bidrar inn i disse prosessene. 

 

 

 sørge for å etablere og gjennomføre videreutdanning for prioriterte grupper og ha særlig 

langsiktige planer med fokus på ABIOK-sjukepleiere og jordmødrer.  

 

I høst ble fordelingen av utdanningsstillinger for sykepleiere slik: 6 på anestesi, 19 på intensiv, 

7 på operasjon, 2 på master i barnesykepleie og 2 på jordmor. 4 sykepleiere startet på 

deltidsstudier på nyfødt intensiv barn i 2021 og fullfører mars 2023. Det var gode søkertall til 
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de ulike videreutdanningene, men det var utfordringer med å få besatt alle utdanningsstillingene 

ved intensiv i løpet av søknadsperioden. Derfor fikk anestesi 1 ekstra stilling og jordmor fikk 

2. Nytt i år er at master i barnesykepleie har fått 2 utdanningsstillinger, disse blir delfinansiert 

fra kvinne- og barneklinikken. Det er samme betingelser for alle utdanningsstillingene, med 90 

% lønn og 10 % arbeidsplikt. Som et rekrutteringstiltak har intensivavdelingen ansatt 

sykepleiere som har et ønske om å ta videreutdanning. Flere av sykepleierne har nå påbegynt 

eller fullført videreutdanning, som har økt andelen spesialsykepleiere ved avdelingen. Nyfødt 

intensiv har hatt en økning i antall netto månedsverk av faste sykepleiere i høst. I 2020 opprettet 

foretaket 4 utdanningsstillinger på deltid for nyfødt intensivsykepleiere. Sommeren 2023 vil 

disse sykepleierne ha fullført videreutdanningen, og 4 nye utdanningsstillinger blir lyst ut. 

Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidsstudiet ved Universitetet i Stavanger. Det er ikke 

etablert egne utdanningsstillinger innen kreft, men felles retningslinjer for lønnet 

utdanningspermisjon muliggjør at sykepleiere etter vurdering kan kombinere utdanning med 

fast stillingen i foretaket. For utvikling over de siste årene vises til styresak 44/2022: Sak 44-

22 Utdanning og strategisk kompetanseutvikling.pdf (helse-stavanger.no) 

 

 

 bidra i regionalt arbeid for framskriving av dimensjonering og behov for 

spesialistutdanning for leger.  

 

Foretaket deltar her i det regionale arbeidet tett fulgt opp av RegUt. Representanter fra foretaket 

deltar i det regionale prosjektet «Bærekraftig utvikling av kompetanse og kapasitet i psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling». Målet er å foreslå løsninger som kan bidra 

til at helseforetakene sikrer tilstrekkelig faglig kompetanse for å dekke behovet for 

helsetjenester innen PHV og TSB på kort og lang sikt, samtidig som kvalitet og pasientsikkerhet 

ivaretas. 

 

   

 bruke Regional bemanningsmodell som et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle 

lokal kompetansestrategi.  

 

Regional bemanningsmodell er benyttet i det regionale prosjektet «Strategisk kompetanse -

planlegging, intensivsjukepleie» for sammenstilling av ulike HR data med mer. Den blir 

benyttet lokalt i foretaket i den lokale oppfølging av prosjektet. Videre vil modellen bli benyttet 

tilsvarende i nytt regionalt prosjekt innen strategisk kompetanseplanlegging, for fagfeltet 

psykisk helsevern med spesiell vekt på psykologer og psykologspesialister. 

 

 

 sørge for å rekruttere nye medarbeidere i tråd med behov identifisert i lokal 

kompetansestrategi.  

 

Foretaket inngår i det regionale kompetansestrategiske arbeidet med prioriterte yrkesgrupper; 

intensivsykepleiere, psykiatere og psykologer. Se nedenfor punktet: «Bruke regional 

bemanningsmodell som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle lokal kompetansestrategi». 

 

Innen ABIOK spesialsykepleie og jordmødre vil foretaket i tillegg oppdatere kunnskaps-

grunnlaget for fremtidsbehovet for anestesi- og operasjons spesialsykepleiere, samt jordmødre, 

og benytte regional bemanningsmodell i den forbindelse. Helse Stavanger har nært samarbeid 

med Universitetet i Stavanger om utdanningskapasitet innen A(B)IOK- og jordmor-

utdanninger, inkludert avklaringer vedrørende praksisplasser. Foretaket har i 2022 påbegynt 

https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2022/17.06.2022/Sak%2044-22%20Utdanning%20og%20strategisk%20kompetanseutvikling.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2022/17.06.2022/Sak%2044-22%20Utdanning%20og%20strategisk%20kompetanseutvikling.pdf
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innføring av utdanningsstillinger for master i jordmorfaget. 

 

Helse Stavanger har egen Strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging, 2019 – 

2025 hvor strategisk styrking av samarbeidet med utdanningsinstitusjonene fremkommer. Faste 

samarbeidsmøter bidrar til å regulere samarbeidet, samt gir forutsetninger til økt grad av 

gjensidig planlegging. Strategien vil bli revidert i tilknytning til behov for Nye SUS. 

 

 

 bruke rapporten fra «Ekstern turnover» som et kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre 

tiltak som bidrar til at medarbeidere velger å fortsette i spesialisthelsetjenesten  

 

Ekstern turnover er ett av topp seks risikoområder i Helse Stavanger. Foretaket har etablert en 

lokal arbeidsgruppe med representanter fra arbeidsgiver, arbeidstaker og vernetjenesten som 

bruker kunnskapsgrunnlaget til å utarbeide forslag til en handlingsplan for å beholde ansatte. 

Parallelt pågår det et regionalt arbeid, som ser på aktuelle tiltak for alle helseforetakene i 

regionen.  

 

 

 sørge for å utvikle medarbeidere og å etablere og gjennomføre videreutdanninger 

innenfor prioriterte grupper og etablere planer for behov for videreutdanning for disse 

som grunnlag for å være god bestiller av dimensjonering, innhold, nivå og behov overfor 

utdanningssektoren. 

 

Det vises til svar over og styresak 44/2022Sak 44-22 Utdanning og strategisk kompetanse- 

utvikling.pdf (helse-stavanger.no) 

 

 

 ta i bruk Kompetanseportalen for å sikre en standardisert og mer forutsigbar planlegging 

og gjennomføring av praksisperioder for alle studenter og lærlinger.  

 

Helse Stavanger har utvidet bruken av og tatt i bruk Kompetanseportalen for lærlinger. 

Lærlinger og LIS 1 er midlertidig ansatt i foretaket, noe som studenter ikke er.  

Helsefagarbeider-lærlingen dokumenterer allerede nå i Kompetanseportalen. Det er igangsatt 

tilsvarende arbeid slik at også ambulansefag- og portørfaglærlingene kan ta i bruk 

Kompetanseportalen. Foretaket har og vektlegger god kvalitetssikring ved tildeling av 

kompetanseplaner til lærlinger og LIS 1. Foretaket vurderer pilot for praksisperioder for 

sykepleiestudenter, og vil sammenholde dette med utdanningsinstitusjonens egen digitale 

plattform for å unngå dobbel dokumentasjon i to systemer. 

 

Helse Stavanger har dialog med de andre foretakene i regionen for erfaringsoverføring og 

læring fra de pilotene som er gjennomført på bruk av Kompetanseportalen for studenter. Basert 

på dette vil Helse Stavanger sette opp en pilot på en avgrenset studentgruppe. Det er her en stor 

utfordring at UiS som er vårt største samarbeidspartner har valgt en helt annen plattform enn 

Kompetanseportalen 

 

 øke bruken og utnytte potensiale av simulering som et verktøy for kompetanseheving.  

 

Helse Stavanger har så langt i 2022 hatt mer enn 8600 simuleringsbaserte læringsaktiviteter, og 

bruker denne læringsformen mest av alle foretakene i Helse Vest. Det er mer enn 1600 flere 

aktiviteter enn i 2021. Helse Stavanger har også etablert InterRegSim i januar 2022. For å styrke 

https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2022/17.06.2022/Sak%2044-22%20Utdanning%20og%20strategisk%20kompetanseutvikling.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2022/17.06.2022/Sak%2044-22%20Utdanning%20og%20strategisk%20kompetanseutvikling.pdf
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simuleringsfeltet ytterligere oppretter vi fra 1 januar 2023 en egen avdeling for simulering og 

simuleringsbasert læring. Simuleringsbaserte læringsaktiviteter omfatter en rekke ulike grupper 

og stor bredde av våre aktiviteter, slik som teamtreninger (traume, hjertestans, hjerneslag & 

trombektomi, kritiske fødsler, pasienter i forverring, kritiske syke barn og voksne, håndtering 

av aggressive pasienter) 

 opplæring av nye ansatte 

 Ferdighetstrening: opplæring i nytt utstyr, prosedyretrening 

 Beredskapsøvelser 

 Større Covid-19 øvelser 

 Brannøvelser 

 psykisk helsevern: samtaler med pasienter ved innkomst, og etter voldsepisoder 

 Studenter i praksis, både medisiner- og sykepleiestudenter 

 

 

 bidra til gjennomføring av felles tiltak for å benytte faglig kapasitet og ressurser best 

mulig knyttet til prosjekt og program som legger til grunn ny eller endret oppgavedeling.  

 

Helse Stavanger har deltatt i det regionale prosjektet «Strategisk kompetanseplanlegging, 

intensivsjukepleiarar». I dette prosjektet er det identifisert ulike innsatsområder og en rekke 

arbeidsoppgaver som kan utføres av personell med annen kompetanse enn intensivsykepleiere. 

De identifiserte innsatsområder følges nå opp lokalt i avdelingen. Det skal blant annet tilsettes 

en «logistikkmedarbeider» som får ansvar for forsyning, vareflyt med mer. Helse Stavanger 

deltar nå i et tilsvarende prosjekt hvor fokus er på psykologer og psykologspesialister. 

 

Foretaket har i forbindelse med bygging av nytt sykehus på Ullandhaug nedsatt flere 

arbeidsgrupper som har mandat å se på endringer av arbeidsprosesser og bemanning. Endring 

av arbeidsoppgaver og bruk av nye yrkesgrupper som eksempelvis «servicemedarbeidere» er 

noe av det disse arbeidsgruppene vurderer.   

 

Fagsjefer i medisinsk- og kirurgisk fag har videre deltatt i utvikling av, og har ansvar for 

gjennomføring av et prosjekt som har som formål å heve, og gi helsefagarbeidere nødvendig 

kompetanse for å gjøre de i stand til å utføre sykepleiefaglige prosedyrer. Helsefagarbeidere vil 

deretter kunne overta oppgaver fra sykepleiere for gjennomføring av disse praktiske 

prosedyrene. Programmet er nå på tredje og rulles ut på stadig flere sengeposter. Målsettingen 

er at alle somatiske sengeposter med helsefagarbeidere gjennomgår programmet.   

 

 

 bidra i felles regionale prosesser som vil bli etablert for å styrke tiltak for bedre 

oppgavedeling, eventuelt og benytte nye yrkesgrupper som tiltak for å videreutvikle 

bruken av faglige ressurser best mulig.  

 

Helse Stavanger er positive til å bidra i regionale prosesser som vil styrke tiltak for å bedre 

oppgavedelingen, eventuelt og nytte nye yrkesgrupper som tiltak for å videreutvikle bruken av 

faglige ressurser best mulig.  

 

Helse Stavanger samarbeider med andre foretak i Helse Vest når det gjelder flere prosesser. For 

eksempel: 

 Nevrofysiologisk oppgavedeling mellom SUS og Fonna - prosess i langsom framgang.  
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 Samarbeid/erfaringsutveksling mellom Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Førde 

om behovsstyrt digital oppfølging og oppgaveoverføring til sykepleier angående 

epilepsi. 

 Dialog med de andre foretakene i Helse Vest angående om sykepleiere kan brukes som 

injektører på injeksjonsstuen hos Øyeavdelingen. 

 Plastikkirurgisk avdeling har nå et formalisert samarbeid med Brannskadeavsnittet i 

Helse Bergen om behandling av brannskadepasienter.  

 

 

 forberede og bidra til å ta i bruk ny teknologi, som del av OU-prosesser.  

 

I forbindelse med nytt sykehus øver og forbereder klinikere på å ta i bruk nye areal og ny 

teknologi som en helhet slik at teknologi støtter arbeidsprosesser. Et eksempel er koblingen 

mellom OU-arbeidet og linjeorganisasjonen innenfor legemiddelområdet. Her har en hatt en 

samarbeidsarena der en har koblet OU og IKT sine innspill i dialog med Helse Vest IKT i 

anskaffelsen av legemiddeltralle og klinisk mobil arbeidsstasjon. I opplæringsprosjektet vil en 

videre koble teknologi, areal og arbeidsprosesser i nytt sykehus. 

 

 

 sikre at helsepersonell som skal ta i bruk nye digitale verktøy i tjenesteytelsen får 

nødvendig opplæring.  

 

Det foregår styrt opplæring gjennom bruk av Kompetanseportalen. Dette vil da dokumentere 

og kunne styre behovet og tilpasse dette med turnus og rollefordeling. Dette gjelder særlig for 

kritiske systemer som eks Dips Arena og ikke alltid isolerte fagsystemer. Det er også gjort 

utstrakt bruk av e-læring og modulbaserte sesjoner.  Det er etablert et eget opplæringssenter i 

2022 med 80 plasser for å håndtere Dips Arena og Orbit. Det er gitt svært gode tilbakemeldinger 

på dette, både arealet og men ikke minst gjennomføringen. Superbrukere er avdelingens kontakt 

og ressurspersoner i forhold til nye løsninger. Sluttbrukere trenes også opp. Samtidig er det 

mange komplekse systemer og en generell utfordring i opplæring og innføring av nye eller 

oppgraderte systemer. Helse Stavanger har nærmere 500 applikasjoner noen globale og noen 

sterkt fagrelaterte. Vi kan ikke sikre, men vi kan bidra til opplæring av helsepersonell på en best 

mulig behovsstyrt måte.  Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid her, også for å fremme 

digital opplæring. Her kan en begrensende faktor være ledig PC samt tid i hverdagen. Gode 

opplæringsarealer er derfor kritisk.  

 

 

 synliggjøre tilgjengelig tid for allmennleger i spesialisering (ALIS) i portalen på 

helseforetaket sine internettsider. 

 

ALIS-portalen er tatt i bruk i foretaket og det er lagt til rette for spesialisering i allmennmedisin 

kan oppnå læringsmål lagt til spesialisthelsetjenesten. Det er ansatt allmennleger i disse utlyste 

stillingene. 

 

 

6.1.2 Sykefravær 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 identifisere og ta i bruk tiltak som sikrer at medarbeidere så raskt det lar seg gjøre 

kommer tilbake til arbeidsfellesskapet ved sykdom og annet uønsket fravær. 
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I Helse Stavanger er det rutiner som legger føringer for kommunikasjon ved sykefravær. Dette 

skal sikre at medarbeider og leder snakker sammen ved fravær. Ved at leder og medarbeider 

har en dialog vil man kunne identifisere hvilke muligheter, tiltak og tilrettelegging som skal 

iverksettes for en raskest mulig tilbakeføring til arbeidet. Første kontaktpunkt er allerede på 

første dag av fraværet, ny kontakt innen første og andre uke, oppfølgingsplan skal være laget 

innen 4 uker og leder skal kontakte BHT for å avtale eventuell bistand i sykefravær som varer 

over lengre tid. Vi jobber nå med å forbedre sykefraværsopplæring for ledere, verneombud og 

tillitsvalgt, og vil videreutvikle eksisterende informasjon om sykefravær på intranett.  

 

 

6.1.3 ForBedring 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 lage handlingsplaner som del av gjennomføring av ForBedring i Synergi og bruke 

Synergi aktivt for å følge status og framdrift på identifiserte tiltak. 

 

Helse Stavanger skal arbeidet med oppfølging av resultatene fra Forbedring alltid resultere i en 

skriftlig handlingsplan. I 2020 ble det utviklet mulighet for å dokumentere forbedringsplan/ 

handlingsplan i Synergi. Denne muligheten ble gjort tilgjengelig i mars 2021. I Helse Stavanger 

ble det besluttet at dokumentasjon av handlingsplan i Synergi skulle være valgfritt i 2021, og 

at målet er at alle har dokumentert handlingsplan i Synergi innen 2022. I ForBedrings- 

undersøkelsen inkluderes 346 organisatoriske enheter. Noen av dem er små og inkluderes i 

forbedringsplan på annet organisatorisk nivå. Per oktober 2022 ligger det 186 åpne 

handlingsplaner i Synergi. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på systemet, 

samtidig som det pekes på en del forbedringspunkter, blant annet knyttet til å gjøre det mulig å 

se handlingsplaner som ligger over og på tvers i organisasjonen, samt muliggjøre å gruppere 

innholdet og tematisere tiltakene. Det er laget EQS rutine som beskriver hvordan man teknisk 

oppretter en handlingsplan i Synergi. I tillegg ligger det en presentasjon med tips til arbeidet 

med selve innholdet i planene tilgjengelig på intranett. Utarbeidelse av handlingsplaner 

inkluderes også i større grad som tema i HMS opplæringen for ledere. 

 

 

6.1.4 Bierverv 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 bidra til felles revidering av gjeldende retningslinjer, veileder og rutinebeskriving med 

fokus på hva som er medarbeider sitt ansvar og hva som er leder sin oppgave. 

 

Helse Stavanger vil bidra aktivt i regionalt arbeid knyttet til revidering av retningslinjer, 

veileder og rutinebeskrivelse. 

 

 

6.2 Stedlig ledelse 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 

 gjøre greie for hvordan kravet om stedlig ledelse er fulgt opp. Dette skal gå fram av årlig 
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melding for 2022. 

 

Det er etablert stedlig ledelse i Helse Stavanger. 

 

6.3 Inkludering og mangfold 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 

 videreføre arbeidet med inkludering og mangfold og legge til rette for rekruttering av 

personer som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, samt å forhindre frafall 

fra arbeidslivet. 

 

Helse Stavanger viderefører og forbedrer arbeidet med inkludering og mangfold, og legger til 

rette for rekruttering av personer som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, samt 

søker å forhindre frafall fra arbeidslivet. Dette inngår i foretakets aktivitetsplikt hvor foretaket 

skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller 

kombinasjoner av disse grunnlagene, samt søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og 

kjønnsbasert vold, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Dette arbeidet omfatter 

områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, 

tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. 

 

Når det gjelder rekruttering deltar foretaket i nasjonalt og regionalt arbeid med 

«Inkluderingsdugnaden» som skal inkludere flere i arbeidsfør alder i jobb. Dugnaden innebærer 

blant annet et mål om at fem prosent av nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i 

CV-en». Foretaket har et e-læringskurs om «Inkluderende rekruttering» som del av 

lederopplæringen for å øke lederes kompetanse om inkluderende rekruttering. Det er også satt 

inn en «Mangfoldserklæring» i alle annonser. Mangfoldserklæringen kan bidra til at en får den 

best kvalifiserte søkeren, gjennom at alle kvalifiserte søkere oppfordres til å søke uavhengig av 

kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse med mer. 

 

Det er startet et arbeid med mål om å kunne bedre kommunikasjonen ut til NAV og andre 

aktører som forespør om deltakere til arbeidstrening og- eller arbeidsutprøving innen 

helsetjenesten. Dette innebærer at vi sikrer en tydeligere «bestilling» fra helseforetaket, slik at 

den enkelte leder lettere kan ta stilling til en forespørsel fra NAV og andre tiltaksarrangører. 

Helseforetaket får jevnlig forespørsler om å ta imot deltakere i arbeidstrening. Det er til 

stadighet deltakere inne, både i språktrening og arbeidstrening/arbeidsutprøving. Vi har pr. 

november 4 deltakere på avtale om arbeidstrening, flere av disse er i et kombinert løp hvor det 

gis lønnstilskudd for å sikre at de får faglig utvikling som gir dem enda større mulighet for et 

varig arbeid. I tillegg kan nevnes at helseforetaket er representert med 4 deltakere i 

bedriftsnettverk ledet av NAV arbeidslivsenter. Ett nettverk med erfaringsdeling og faglig 

påfyll i inkluderingsarbeid og ivaretakelse av egne medarbeidere. 

 

Det er merkbart at vi har en periode med «tilbakelagt» pandemi og nå er inne i en periode med 

svært stramme økonomiske rammer, samtidig som det pågår organisasjonsutvikling i hele 

organisasjonen med tanke på innflytting i nytt sykehus. Selv om viljen til å bidra med mottak 

av deltakere i arbeidstrening er stor, så er nok kapasiteten noe redusert.  
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Når det gjelder å beholde ansatte og hindre frafall fra arbeidslivet vil dette kunne fanges opp 

gjennom arbeid med de resterende personalområdene som det arbeides med; lønns- og 

arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere 

arbeid og familieliv. Økt fokus på de utvalgte områdene og arbeidet med dette vil kunne bidra 

til å hindre frafall i arbeidslivet. 

 

For å ivareta forpliktelsene etter likestillings- og diskrimineringsloven har foretaket nedsatt et 

Mangfolds- og inkluderingsutvalg som er et underutvalg av Foretaksarbeidsmiljøutvalget 

(FAMU).  Likestilling og ikke-diskriminering skal være et tema med jevne mellomrom i 

FAMU, samt i HMS- rapporteringen, intern revisjon og i ledelsens gjennomgang. Likestillings- 

og inkluderingsutvalget har gjort et omfattende arbeid som følger firetrinns-metoden etter 

likestillings- og diskrimineringsloven § 26, og har i den forbindelse utarbeidet en handlingsplan 

for likestillingsarbeid i perioden 2021-2023. Handlingsplanen er et levende dokument som årlig 

vil bli evaluert i utvalget og som vil bli redegjort for i foretakets årlige likestillingsredegjørelse 

etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a. 

 

 

6.4 Beredskap og sikkerhet 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

  videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene med tanke på pandemier og andre 

alvorlige kriser ved å følge opp egenevaluering av pandemihandteringen, 

Koronakommisjonen sin rapport og egne analyser av risiko og sårbarhet knyttet til 

infrastruktur, kompetanse og innsatsfaktorer mv. 

 

2022 har vært et år med stort fokus på beredskapsarbeidet. Pandemien medførte at vi var i 

beredskap fram til mai. Etter dette har smittevernutvalget fortsatt overvåkningen av pandemien 

og smittesituasjonen generelt. Utvalget vurderer om ekstra tiltak skal iverksettes. Planverk er 

justert, og en følger nå infeksjonskontrollprogrammet. Foretaket har ikke hatt ressurser til en 

overordnet evaluering av pandemihåndteringen, men bruker delevalueringer og 

Koronakommisjonens rapporter som grunnlag for forbedring og revisjon av planverk. Gjennom 

pandemien har det vært kontinuerlig læring, og evaluering av iverksatte tiltak. Planer og 

logistikk ble fortløpende evaluert, og endret når en fant det hensiktsmessig.  

 

Pandemien krevde fortsatt økt oppmerksomhet når krigen i Ukraina brøt ut i februar. Dette satte 

fokus på flere beredskapsområder; som CBRNE hendelser, økt flyktningestrøm og medisinsk 

evakuering, samt økt oppmerksomhet mot kritisk infrastruktur og IKT sikkerhet. Dette 

medførte at en ikke hadde ressurser og overskudd i organisasjonen til å avslutte 

pandemiberedskapen på en optimal måte. Vi opplever også at beredskap stadig får mer 

oppmerksomhet og flere oppgaver. Å ha tilstrekkelig personell med kunnskap om beredskap 

for å kunne imøtekomme økende fokus og arbeid knyttet til beredskapsfaget, samt ivareta 

vedlikehold og revisjon av alle eksisterende beredskapsplaner, er til tider utfordrende. Nye SUS 

og beredskapsplaner knyttet til nytt sykehus skal også ivaretas. Dette er det dialog om i 

organisasjonen. Krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen har medført økt fokus 

på CBRNE hendelser og svikt i kritisk infrastruktur. CBRNE beredskap er håndtert med 

arbeidsgrupper både regionalt og lokalt. Gjennomgang av planverk og øvelse med fokus på 

samhandling og kommunikasjon ved en CBRNE hendelse med personskader er gjennomført. 
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Evaluering, læring og nye tiltak jobbes nå videre med. Planer og tiltak i forhold til 

innendørsopphold pga. radioaktivt utslipp til luft er under utarbeidelse av en egen 

arbeidsgruppe, ledet av bedriftshelsetjenesten. Vi ser at god og tryggende kommunikasjon til 

befolkningen (og våre ansatte) omkring dette tema er svært viktig. Vi forutsetter at det vil 

foreligge en forberedt og omforent kommunikasjonsstrategi/plan på alle nivå. Det vil gi et felles 

budskap vi kan forsterke og tilpasse til våre ansatte.  

 

Bortfall av kritisk infrastruktur blir nå gjennomgått og analysert. Den sikkerhetspolitiske 

situasjonen tilsier økt oppmerksomhet mot langvarig bortfall (dager, evt. uker) og nye tiltak må 

vurderes for å sikre forsvarlig drift.  

 

 

6.5 Andre krav 

6.5.1 Klima og miljø 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

  bidra i arbeidet med å dokumentere årlig status i arbeidet med å nå de langsiktige 

målene innen klimaområdet gjennom spesialisthelsetjenesten sin rapport om 

samfunnsansvar.  

 

Årlig blir datafangsten lagt inn i klimaregnskapet som igjen blir en del av samfunnsansvars- 

rapporten. Status ble kommunisert i dialogmøtet 8. april mellom Helse Stavanger og Helse Vest 

RHF.  

 

 

  vurdere om det er riktig av hensyn til ressursbruken å videreføre 

tredjepartssertifiseringen av system for miljøledelse, eller om helseforetaket skal 

ivareta målsetningene for miljøledelse på annen måte.  

 

Ledergruppen i Helse Stavanger HF ba den 8. februar (sak 52/22) miljørådgiverne å starte en 

prosess som nå er ferdig og skal fremlegges for ledergruppen medio desember 2022. 

 

 

  bidra i arbeidet med nasjonal analyse av sårbarheter og tilpassingsbehov knyttet til 

klimaendringer og helse.  

 

Miljørådgiverne i Helse Stavanger er en del av klima- og miljørådgiverne på Vestlandet som 

igjen er en del av Helse Norge. Det er det nasjonale samarbeidsutvalget (SU) der alle regionene 

deltar som følger denne aktuelle sak. 

 

 

  følge felles klima- og miljømål med indikatorer for spesialisthelsetjenesten vedtatt 

av styret i Helse Vest RHF 3. november 2021, under dette innarbeide målene i 

lokale utviklingsplaner og følge opp rapportering.  

 

Som følge av Spesialisthelsetjenestens ambisiøse klima- og miljømål 2022-2030 har Helse 

Stavanger HF vedtatt i ledelsens gjennomgang 2. november 2022 nye miljømål og ny 

miljøpolitikk. Rapporteringen vil skje etter de nye vedtatte målene 
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  benytte ny «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter», vedtatt av styret i 

Helse Vest RHF 8. desember 2021, i alle sjukehusprosjekt, både for nybygging og 

rehabilitering. 

 

I følge i punkt 1.1 er standardens formål og hovedprinsipp: «Standarden er skrevet for 

utbyggingsprosjekter over 500 mill kr. For mindre nybyggprosjekter og rehabiliterings- 

prosjekter bør det gjøres forenklinger/tilpasninger.»  

 

Nye SUS er med i HMS nettverket til Sykehusbygg og bruker nevnte standard. Når det gjelder 

HMS for øvrig så har vi delt vår HMS struktur med Sykehusbygg, da vi har en grundigere og 

mer synlig HMS funksjon enn flere av de øvrige prosjektene hvor Sykehusbygg har en rolle.  

 

Eiendomsavdelingen i Helse Stavanger HF har ansvar for mindre prosjekter inne i eksisterende 

sjukehus – ikke utbyggingsprosjekter. Det er sjelden at prosjektstørrelsen vår er over NOK 5 

millioner kr. EQS-prosedyrene er tilpasset størrelsen på prosjektene. 

 

6.5.2 Bygg og vedlikehold mv.  

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

  rapportere om hvordan Sykehusbygg HF blir benyttet i de prosjektene hvor det er 

tildelt lån over statsbudsjettet, innen 1. juni 2022. 

 

For Helse Stavanger vil dette være aktuelt for prosjektet Nye SUS. Det er fire fra Sykehusbygg 

i prosjektets ledergruppe. Det er prosjektdirektør, assisterende prosjektdirektør, prosjekt- 

koordinator, prosjektleder prosjektering, og fra 1. januar 2023 prosjektleder teknikk og 

idriftsettelse. I tillegg er prosjektdirektør med i Sykehusbyggs ledergruppe og rapporterer i den 

funksjonen til adm. direktør i Sykehusbygg. Den eneste prosjektdirektør som gjør dette utenom 

prosjektdirektør i Nye SUS, er prosjektdirektør i Helse Sør-Øst.  

 

Ellers deltar Nye SUS med erfaringsoverføring på tvers, kommenterer på dokumenter som 

utarbeides av Sykehusbygg etc.  Representanter fra Nye SUS er med i arbeidsgruppen som 

skal utarbeide konseptprogram for sengeområdene f.eks. og har bidratt på andre konsept- 

programmer.  

 

 

  utarbeide verdibevarende vedlikeholdsplaner med bakgrunn i 

tilstandsregistreringen av bygningsmassen som blir gjort hvert fjerde år, slik at 

fastsette mål for tilstandsgrad blir oppnådd. 

 

Helse Stavanger bygger nytt sykehus på Ullandhaug. Dette vil i første byggetrinn være på ca 

125.000 m2. Pr i dag forvalter, drifter og vedlikeholder helseforetaket nærmere 230.000 m2, 

hvorav ca 185.000 m2 er i sjukehusets eget eie. Den bygningsmassen som blir frigjort som følge 

av nybygget blir nå svært nøkternt vedlikeholdt, mens de delene som skal brukes etter 2024 gis 

ordinært godt vedlikehold. Dette i sum vil gi oss en bygningsmasse som på sikt vil gi en 

bygningsmasse som har en tilfredsstillende tilstandsgrad. Styret i Helse Stavanger har besluttet 

at den vektede aggregerte tilstandsgraden for bygningsmassen ikke skal være dårligere enn 1,2. 

Dette vurderes å være nær det optimale for å opprettholde kvalitetene ved bygg på en måte som 

totalt sett er mest kostnadseffektivt. Verdibevarende vedlikehold vil være et godt målbilde i 
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denne sammenhengen. Det er også besluttet at ingen bygningsdeler eller komponenter som 

inngår i eiendomsporteføljen skal ha tilstandsgrad 3. For å nå denne målsettingen skal det 

utarbeides klare planer for bygningsmassen – og det skal også lages en plan for hvordan 

helseforetaket gjennom systematisk arbeid kan nå målet for samlet tilstandsgrad – og hvordan 

de bygningsmessige verdiene kan opprettholdes over tid. 

 

 

 realisere planer og tilhørende tiltak for hvordan helseforetakene skal sikre at  

forventede gevinster av byggeprosjektene blir hentet ut 

 

Dette besvares under punkt 9.2. 

 

 

  utarbeide oversikt over tilstanden på medisinsk-teknisk utstyr som grunnlag for å 

følge opp planer for utskifting i alle helseforetak. 

 

 Behandlingshjelpemidler (BHM) 

Avdeling for BHM har en total operativ utstyrsportefølje på underkant av 20.000 stk. 

utstyrsenheter. Utstyret fordeler seg primært på følgende fagområder med aktuelle utstyrstyper: 

  

 DIABETES: 

 Insulinpumper.  

Estimert levetid for infusjonspumper er 4 – 6 år. Reklamasjonsgraden er noe høyere på denne 

utstyrsgruppen. Dette medfører at pumpene med godkjente garantisaker blir erstattet med nytt 

utstyr. Dette vil i noen grad kompensere for kortere levetid siden reklamasjonsgraden er større. 

  

 RESPIRASJON: 

 CPAP. 

 BIPAP. 

 Respirator og livsopprettholdende BIPAP.  

Når det gjelder CPAP, er dette en utstyrsgruppe som er aldrende. Apparatene er i stor grad 

teknisk vedlikeholdsfri de første fem årene. Deretter anbefaler produsenten årlig kontroll av 

apparatet. Sykehuset har valgt å konvertere aktuelle pasienter til en nyere utstyrsplattform 

istedenfor årlig vedlikehold. Dog ser man at det er et større etterslep på apparater som skulle 

vært faset ut. Det samme gjelder for enklere BIPAP- apparater. 

Man antar overslagsmessig at det pr. i dag er ca. 1.700 stk. CPAP/BIPAP- apparater som skulle 

vært byttet ut med en nyere modell. Ca 85 % av disse apparatene er CPAP- apparater som 

brukes på pasienter med OSAS.  

Når det gjelder respiratorer, har vi hatt et plattformbytte hvor den eldre delen av utstyrsparken 

er byttet ut. Man har fokus på å prioritere frekventert vedlikehold på denne typen 

livsopprettholdende utstyr. 

  

 INFUSJON: 

 Enterale ernæringspumper. 

 TPN samt pumper til generell IV- infusjon.  

Vi har totalt ca 1000 stk. enterale ernæringspumper. Av disse, er det ca 300 stk. som innen kort 

tid må fases ut. Enhetsprisen på disse pumpene er ca Kr. 650,- pr. stk. 

Antall IV- pumper i porteføljen er ca 150 stk. Man forsøker å ha fokus på frekventert 

vedlikehold på disse apparatene. På grunn av økt tilvekst i denne typen hjemmebehandling, er 

gjennomsnittsalderen på denne utstyrsgruppen moderat. 



 32 

  

 OKSYGEN: 

 Mobile O2- konsentratorer. 

 Stasjonære O2- konsentratorer. 

Stasjonære O2- konsentratorer krever høy grad av vedlikehold, og arbeidet er ressurskrevende 

på grunn av dels store avstander. Man har et etterslep på vedlikeholdssiden på denne 

utstyrsgruppen. Dette fører til økende behov for akutt vedlikehold. Det vil være behov for å 

fase ut apparatene ved 20.000 timers driftstid. (Ca 3,5 år ved full drift, og litt lagringstid). 

 

 Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

Foretaket utarbeider rullerende langtidsplaner for utskifting av MTU basert på utstyrets alder 

og tekniske tilstand. I forbindelse med budsjettprosessen avholdes det møter med klinikkene 

for gjennomgang av klinikkinnspill og prioritering innenfor vedtatte budsjettramme. Alt MTU 

er registrert i fagsystemet Medusa med vedlikeholdshistorikk. Det har lykkes foretaket å senke 

gjennomsnittsalderen på den medisinsk tekniske utstyrsparken noe men det er fortsatt et stykke 

vei å gå. 

 

6.5.3 Pasientreiser 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

  bidra til målene knyttet til dokumentasjon av gevinster og gevinstrealisering, og 

under dette sørge for å bidra med informasjon om aktivitet utført ved 

pasientreisekontorene og om faktisk gevinstuttak.  

 

Alle transportører i Helse Stavanger HF, med unntak av en transportør (1 bil), sender 

oppgjørene inn via CTRL. Transportør som ikke er i produksjon venter på alternativ bestiller- 

løsning og denne vil være på plass før årsslutt 2022.  Prismodellen som benyttes i Stavanger 

(parallelletakst km/tid) støttes ikke fullt av Nissy og medfører fortsatt mye manuell kontroll. 

 

 

 

 

  implementere ny rekvisisjonspraksis i tråd med oppdraget gitt til Pasientreiser HF. 

 

Innføring av ny rekvisisjonspraksis planlegges implementert i løpet av 2023 og Avdeling for 

pasientreiser i Helse Stavanger HF har meldt interesse for å være pilotkontor. Ansatte har gitt 

innspill i høringsrunder og leder er regionens representant i Utvidet samarbeidsforum der 

tiltaket fortløpende er oppe til informasjon/diskusjon/innspill. Avdelingen planlegger for 

omdisponering av oppgaver/ressurser for å ivareta arbeidsoppgaver med samhandling 

/opplæring i.f.m ny rekvisisjonspraksis og selvbetjeningsløsning (fra 1,2 til 3 årsverk). Planen 

er å reise ut til rekvirenter fra januar (både i SHT og PHT) for å informere om regelverk, 

endringene som kommer og sikre at behandlere fortsatt ivaretar de svakeste pasientene når ny 

rekvisisjonspraksis blir iverksatt. Under pandemi har det vært lite oppsøkende virksomhet og 

behandlere etterspør besøk for å få informasjon/veiledning. Opplæring av egne ansatte vil også 

bli prioritert gjennomført i god tid før implementering, slik at vi er godt forberedt og kan svare 

ut spørsmålene som kommer  
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7 Oppfølging av planer og tilsyn 

7.1 Oppfølging av Riksrevisjonen sine undersøkelser 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

  følge opp omtalte undersøkelser utført av Riksrevisjonen. 

 

Helse Stavanger bidrar med ønsket informasjon ved undersøkelser av Riksrevisjonen og følger 

opp de anbefalinger som gis. 

 

 

  følge opp utførte interne revisjoner i Helse Vest, og spesielt fokusere på 

oppfølging av de anbefalinger som er gitt og på lukking av eventuelle avvik. 

 

Helse Stavanger bidrar og følger opp de interne revisjoner i Helse Vest. Der det er hensikts- 

messig utarbeides handlingsplaner for å få en systematisk behandling av internrevisjonens 

anbefalinger og eventuelle lukking av avvik. 

 

7.2 Fyrtårnsprosjektet 

 

Helse Vest RHF ber Helse Bergen:  

 legge til rette for at de helseforetakene som deltar i Fyrtårnprosjektet arbeider med 

å bedre kvaliteten på registrering av data etter trafikkskader.  

 bygge opp kompetanse i arbeidet med registreringen og sørge for 

erfaringsoverføring til de andre helseforetakene. 

 

 

Fra Foretaksprotokoll 24. mars 2022 

 Forberede seg på ei stor flyktningetilstrømming fra Ukraina og i forbindelse med 

det mellom annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening 

 

Det ble tidlig etablert en arbeidsgruppe som bestod relevante fagpersoner. Gruppen evaluerte 

erfaringene fra flyktningstrømmen i 2015 - 2016. Det ble blant annet opprettet en intranettside 

med oversikt over tilgjengelige ressurser som kan være aktuelle når det kommer pasienter til 

sykehuset som er asylsøker eller flyktning.  Det ble også etablert kommunikasjonslinjer til 

kommunale mottak for flyktninger. 

 

For tuberkulosescreeningen, som består av rtg.thorax  og blodprøvetaking (Igra-test), ble det 

satt opp ekstravakter/kveldspoliklinikker på disse avdelingene slik at de fikk gjennomført den 

lovpålagte screeningen.  Også mikrobiologisk avdelingen satte inn ressurser når Igratester ble 

tatt på kveldstid av større grupper samlet. Det ble tidlig opprettet en kontaktpersoner fra 

radiologisk avdeling og fra medisinsk biokjemi som kommunen kunne ta direkte kontakt med 

for å lage avtale slik en fikk screenet større grupper samlet. Gode tilbakemeldinger fra begge 

avdelinger og fra kommunen på denne ordning. Medisinsk biokjemi melder om godt samarbeid 
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med de kommunene som tok QFT selv. Personell fra medisinsk biokjemi reiste også til noen 

ankomstmottak (hotell) og tok blodprøvene der etter avtale med kommunen.  

 

Røntgen av større grupper ble tatt fortløpende på ekstra kveldspoliklinikk ved 

røntgenavdelingene i Hillevåg, Sandnes og Egersund. Røntgenbilder ble vurdert og beskrevet 

fortløpende. Ved rtg.funn hos de undersøkte ble røntgenbilde fortløpende vurdert av lungelege 

og deretter tildelt time innen frist hos tuberkulosekoordinator/lege. Det ble satt opp noen dager 

med ekstra poliklinikk på Diagnosestasjonen. 

 

Oppsummert; tuberkulosescreening har blitt prioritert ved at det ble satt opp ekstravakter/ 

kveldspoliklinikker for å få utført dette. Dette har fungert bra, men det har i midlertid vært 

resurskrevende og belastende for personalet ved avdelingene da det ikke er blitt tilført ekstra 

personell og økonomisk kompensasjon til avdelingene. 

 

 

 Sørge for behandling og oppfølging av medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina 

 

Foretaket har siden april i år mottatt 10 pasienter. Samarbeidet med Haukeland 

universitetssjukehus og Nasjonal koordineringsstab har fungert godt, og vi har også etablert 

gode lokale rutiner for håndtering av disse pasientene. Noen av pasientene har omfattende 

problemstillinger som medfører relativt lange inneliggende opphold, mens andre går til mer 

poliklinisk behandling.  

 

Utfordringene er at disse pasientene ofte må isoleres initialt pga. bakterieflora som er uønsket i 

norske sykehus, de krever tett oppfølging og kommer på toppen av et stort etterslep av pasienter 

etter pandemien. Likevel ser vi det som en solidaritetshandling overfor et meget prøvet folk og 

er innstilt på å fortsette innsatsen. Enn så lenge har antallet pasienter vært innenfor det vi har 

kunnet håndtere.  

 

8 Tilleggsrapportering (vedtatt i foretaksmøtet 8. september 2022) 

 

Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Oppgaver 2022: 

 

 Det har vært en økning i henvisninger og antall i behandling for spiseforstyrrelser de 

siste årene. Helseforetakene skal prioritere tilbudet til menneske med spiseforstyrrelser 

gjennom å videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge og unge voksne. 

Helseforetakene må selv vurdere hvilke tilbud og tiltak som må styrkes i eget 

helseforetak, for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på alle nivå. Ved mistanke 

om utvikling av alvorlige lidelser, er det viktig med tidlig oppfølging og behandling. 

Her vil også kommunal helse- og omsorgstjeneste ha en viktig rolle. Helse Vest RHF 

viser til at barn og unge, og personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem, er 

to av de fire pasientgruppene som helseforetakene skal prioritere å planlegge og utvikle 

tjenester til i samarbeid med kommunene i helsefellesskapene. 

 

Helse Stavanger har de siste årene sette en markant økning av barn og unge med 

spiseforstyrrelser. Det er spesielt bekymringsverdig at det blir tilvist yngre barn som har utviklet 

alvorlig spiseforstyrrelse. PBU har gjennom de siste årene vært opptatt av å sikre at ansatte har 



 35 

rett kompetanse. Ved å sikre at ansatte i PBU har kompetanse på familiebasert terapi på 

spiseforstyrrelser (FBT) har vært et viktig grep. I tillegg må en også sikre seg at PBU har 

kompetanse på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelse (CBT spiseforstyrrelse), slik at en har 

et alternativ for ungdom over 16 år som velger å ikke ha med foreldre inn i behandlingen. Når 

ungdommene har så lav vekt at det anbefales innleggelse, gjøres dette med hovedregel at 

foreldre legges inn samtidig, og en bruker da prinsippene i FBT.  

 

 

 Statsforvalter, Helsetilsynet og Ukom har gjennomført tilsyn der personer i psykotisk 

tilstand eller under dom på overføring til psykisk helsevern har vært involvert. 

Manglende informasjonsutveksling, voldsrisikovurderinger og samarbeid mellom 

sektorer øker risikoen for nye hendelser. Helseforetakene skal vurdere om det er behov 

for prosedyrer og tiltak for å følge opp funn fra tilsyn etter alvorlige hendelser. De 

regionale helseforetakene er bedt om å lage en overordnet plan for sikkerhetspsykiatri 

og andre tiltak for dømte til psykisk helsevern i oppdragsdokument for 2022. I Helse 

Vest har dette arbeidet pågått gjennom de siste to årene, og vil bli fulgt opp videre i 

samarbeid med de fire lokale helseforetakene og Regional sikkerhetsavdeling (RSA). 

 

Helse Stavanger følger opp satsingen innen sikkerhetspsykiatrien ved å opprette/endre en av 

akuttpostene våre til å bli en ny lokal sikkerhetspost. Denne vil åpne på nyåret 2023. I tillegg 

ble det opprettet et ambulant sikkerhetsteam som skal ha faglig ansvar for noen pasienter dømt 

til psykisk helsevern, samt til å gi råd og veiledning på området til klinikken for øvrig. Det er 

også opprettet kontakt med politiet med tanke på samhandling og med politiets ROP-prosjekt.   

 

 

 De regionale helseforetakene skal vurdere status og utfordringsbilde innen TSB-

området, under dette status for etablering av basistjenester i alle helseforetak. I tillegg 

skal helseforetakene drøfte hvordan avvikling av Helfo godkjenningsordningen av 

institusjoner vil ha innvirkning på TSB tjenestene generelt. 

 

 Basistjenester 

Helse Stavanger har etablert en sentral vurderingsenhet som vurderer alle henvisninger til TSB 

i foretaksområdet. Hittil har Inntak og oppstartsteamet (IO- teamet) også gjort 

basiskartlegginger og oppstart av pasientforløp TSB fram til klinisk beslutning og overføring 

til videre behandling for pasienter tilhørende Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i 

Helse Stavanger. I forbindelse med usikkerhet knyttet til endelig resultat av anbudsrunden i 

TSB har vi etter dialog med Helse Vest, begynt å forberede oss på å ta ansvar for å gi tilsvarende 

kvalitet også til pasienter og pårørende som fram til nå er viderehenvist til Rogaland A-senter. 

Det krever økt antall stillinger for å sikre et slikt tilbud da det er en dobling av antall pasienter. 

Vi forbereder oss også på å ta større ansvar for pasienter som trenger poliklinisk behandling og 

som hittil har fått dette av RAS. I dialog med Helse Vest har vi derfor mål om å øke antall 

stillinger ved Ruspoliklinikkene for å kunne møte et økende behov fra nye pasientgrupper. I 

tillegg koordinerer vi dette sammen med andre private ideelle aktører i TSB.  

 

Fra august 2022 har det skjedd en økning av antall henvisninger særlig blant yngre pasienter. 

Økningen utfordrer kapasiteten til RUPO- ene som er de som gir behandlingstilbud til unge og 

deres pårørende. Dette kommer i tillegg til den forventede økningen av antall pasienter som 

tidligere har gått til RAS. Vi jobber med å omdisponere ressurser og se på hvordan vi eventuelt 

kan utvikle tilbud for å sikre pasienter og pårørende en god behandling. Vi er likevel bekymret 

for om kapasiteten ved poliklinikkene kan bli for belastet i de nærmeste måneder.  
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I dialog med Helse Vest har Helse Stavanger i 2022 jobbet for å kunne etablere en Akuttpost 

TSB. Et slikt tilbud vil gi bedre oppfølging av pakkeforløp overdose og gi et akuttilbud til 

pasienter i TSB. Det er plan om at denne sengeposten også kan ivareta pasienter innlagt i 

henhold til HOLS § 10-2. Økonomiske utfordringer har gjort at vi ikke får åpnet sengeposten 

med 14 plasser fra januar 2023 og at den heller må starte i en trinnvis prosess. Målet er å få den 

operativ i løpet av 2023.  

 

Øvrige basistjenester ivaretas i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Det gjelder blant 

annet tilbud til pasienter i LAR, Ruspoliklinikker, ambulant team og to døgnenheter. ARA har 

i 2022 hatt et prosjekt for å omstille våre døgnenheter til betre å følge opp nasjonale og regionale 

føringer, samt spesialisere våre behandlingstilbud ytterligere. Veksthuset Rogaland endrer sitt 

tilbud til å kunne gi behandling til pasienter med komplekse traumer. VI merker allerede at 

antall henvisninger og belegget øker etter en slik endring. Gauselskogen er i ferd med å tilby 

mer spesialisert utredning- behandling og habiliteringstilbud til pasienter i TSB med lavere 

kognitiv fungering. Hele ARA forbereder seg nå på å kunne gi sekvensiell behandling og vil 

konkretisere hva det innebærer i praksis både for poliklinisk, ambulant behandling og i 

døgnenhetene våre.  

 

 Fritt behandlingsvalg 

Helse Stavanger har hittil i 2022 betalt kr 16 millioner for behandling av pasienter i henhold til 

fritt behandlingsvalg på HELFO godkjente institusjoner. VI samarbeider med de private ideelle 

institusjonene om å få oversikt for hvor mange pasienter som fortsatt er på disse institusjonene 

og kunne få dem overført til lokale TSB tilbud. Pr november 2022 er det 10 pasienter innlagt 

på HELFO institusjoner og vi har mål om å få hentet alle tilbake innen nyttår.  

 

Vi vurderer det som liten risiko for at vi ikke skal kunne få tilby disse og kommende pasienter 

et godt behandlingstilbud enten i eget foretaksområde, i regionen eller på de institusjonene som 

har avtaler med RHF-er andre steder i landet.  

 

Det har hittil vært flest pasienter med alkoholavhengighet som har brukt HELFO ordningen. Vi 

vil i samarbeid med private ideelle jobbe for at de skal kunne få god behandling innen TSB 

institusjonstilbudet. Det er faglig og forskningsmessig belegg for at pasienter får bedre resultat 

av sin behandling når det skjer lokalt. En omdisponering av midlene som har gått til fritt 

behandlingsvalg hos HELFO godkjente institusjoner til egne TSB tilbud er derfor en ønsket 

utvikling.  

 

 

 Det blir vist til at dagens nasjonale kompetansetjenester innen psykisk helsevern og TSB 

på sikt skal organiseres utenfor det forskriftsregulerte systemet for nasjonale tjenester i 

spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene skal sammen med det regionale helseforetaket 

vurdere hvilket område innen psykisk helsevern og TSB en eventuelt har et særskilt 

behov for å bygge opp og spre kompetanse nasjonalt og hvordan dette best kan 

organiseres. 

Arbeidet skal ledes av Helse Sør-Øst RHF og det skal innen 20. oktober 2022 leveres 

en rapport med innspill om behov og tiltak fra alle regioner. Helse Vest RHF ber 

helseforetakene om å på forespørsel bidra i dette arbeidet. 

 

I Helse Stavanger er vi glade for at vi har KORFOR som et samlende regional kompetanse- 

senter. KORFOR og NK – TSB samarbeider om flere store prosjekter og ser at det er nyttig 
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både regionalt og nasjonalt.  NK TSB bidrar også til å implementere bruken av KVARUS. Vi 

vurderer at fagfeltet trenger utvikling og oppbygging av fag og kunnskapsgrunnlag/forskning 

og en nasjonal koordinering fra et sentralt fagmiljø er en forutsetning for å lykkes i dette. Dette 

er nødvendig for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen som også er helse-økonomisk 

nødvendig jfr. overdødelighet blant pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Fagutvikling 

og prioritering av ressurser blir for mange klinikere og ledere i TSB vanskeligere dersom 

arbeidet til NK-TSB ikke reelt sett blir videreført. Status over TSB i Norge viser at det må en 

betydelig satsning til for å etablere basistjenester i alle helseforetak, forsterke 

forskningsgrunnlaget som fortsatt er for svak og implementere tilgjengelig kunnskap i hele 

landet. TSB er et så ung del av spesialisthelsetjenesten og vi begynner først nå å høste fruktene 

av å ha en eget Nasjonalt kompetansetjeneste. Vi vurderer derfor at det fortsatt er behov for en 

slik nasjonal satsning.  

 

 

Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 

Oppgaver 2022 

 

Utredningsoppdrag: 

De regionale helseforetakene skal følge opp evalueringen av Ekspertpanelet gjennom følgende 

endringer i mandatet: 

 

 Utvide Ekspertpanelets sammensetning med en nevrolog. 

 Erstatte dagens avgrensing i aktuelle pasientgrupper med å bruke som et utgangspunkt 

en situasjon der alle behandlingsalternativ er utprøvd uten tilstrekkelig effekt, og at det 

er tale om en alvorlig tilstand. Avgrensningen i mandatet med hensyn til Nye metoder 

skal videreføres 

 

Helseforetaket er kjent med endring i mandatet for ekspertpanelet med utvidet sammensetning 

av nevrolog med åpning for vurdering av pasienter med ALS. Endringen vi bidra til at flere 

pasienter kan få sin sak vurdert av panelet. Foretaket er og kjent med forslag om at en tettere 

gjennomgang av pasientenes sjukdomstilstand og behandlingsmuligheter vurderes nøye før 

saken oversendes ekspertpanelet. 

 

 

Bruk av vikarer i ambulanse Helse Vest RHF ber helseforetakene om å: 

 

 rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022. 

Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet 

akuttmedisinforskriften ble gjeldende og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen skal 

òg omtale helseforetaket sin vurdering av bruk av vikarer i ambulansetjenesten.  

 

Akuttmedisinforskriften trådte i kraft i 2015, ambulansetjenesten har i alle år vært avhengig av 

en viss tilgang til timelønnede vikarer for å dekke opp for fravær og ferier. I 2019 gjorde Helse 

Stavanger et større arbeid med å kartlegge vikarbruk og endte med å ansette en større andel som 

viste seg å ha krav på stilling. Det førte til en omlegging av praksis med en andel ansatte i 

overtallsbemanning, disse organiseres i 2023 i en egen bemanningspool. Det er krevende å finne 

balansegang på antall i bemanningspool/overtallsbemanning vs. behov for timelønnede vikarer, 

en problemstilling som vi jobber videre med. For mange tilgjengelige på samme tid uten at det 

er behov vil være økonomisk krevende. Vårt mål i 2023 er å få måledata på effekt av 

overtallsbemanning. Fordeler med overtallsbemanning er faste stillinger og mer forutsigbarhet 
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for flere, tilgjengelige vikarer ved akutt fravær, redusert arbeidsbelastning/overtid for fast 

ansatte, mindre arbeid med korttidsinnleie for ledere samt bidrar til å rekruttere/beholde.  

 

 

Pasientreiser – drosjebruk 

 

De regionale helseforetakene er bedt om å: 

 innen 1. november 2022 sende over en rapport som 1) gir en oppsummering av 

erfaringene med samarbeid med fylkeskommunene om transporttilbud og 2) skisserer 

område for utvikling av samarbeidet med fylkeskommunene med forslag til tiltak, der 

en også tar hensyn til forslag til endringer i drosjereguleringen som regjeringen vil sette 

i verk fra oktober 2022. 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å på forespørsel bidra i dette arbeidet. 

 

Denne rapporten/oppgaven ivaretas av økonomi- og finansdirektør i Helse Vest RHF (ansvarlig 

for pasientreiser) og vi har gitt følgende tilbakemelding på samarbeid med fylkeskommunen; 

Avdeling for pasientreiser i Helse Stavanger har sendt e-post til Rogaland Fylkeskommune i 

forbindelse med tidligere anbudsrunder om mulig samarbeid i kommuner uten avtale, men 

henvendelser blir ikke besvart.  

 

 

Koordineringsordninger 

 

Dei regionale helseforetakene er bedt om å: 

 høste erfaringer fra spesialisthelsetjenesten med de lovpålagte ordningene for 

koordinering og med forløpskoordinator, og i tillegg komme med innspill til 

forbedringer slik at ein kan oppnå intensjonene med ordningene. Frist for oppdraget er 

15. november 2022. 

 

Helse Vest RHF viser til regionalt prosjekt om koordinator i spesialisthelsetjenesten som er 

under oppstart (jf. brev datert 24.05.22). 

 

Dette punktet er rapportert inn til Helse Vest i tidligere oversendelse. 

 

 

 Helseforetakene blir i tillegg bedt om korte, punktvise innspill innen 25. oktober om: 

 

o erfaringer med koordineringsordningene (t.d. koordinator, koordinerende enhet, 

kontaktlege, individuell plan) og forløpskoordinator. 

o forslag til forbedringer for å oppnå intensjonen med ordningene. 

 

Dette punktet er rapportert inn til Helse Vest i tidligere oversendelse. 

 

 Gode tjenester der folk bor 

De regionale helseforetakene er bedt om å: 

 

 gi ei oppsummering av hvordan det blir lagt til rette for desentralisering av 

spesialisthelsetjenester. Dei regionale helseforetakene er bedt om å svare på dette 

oppdraget samtidig med oppdragene gitt i januar 2022 om avtalespesialister og elektiv 
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aktivitet slik at dette kan sees i sammenheng. Frist for oppdraget er 15. desember 2022. 

Dette innebærer at fristen for oppdraget om flytting av elektiv aktivitet blir framskyndet. 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å på forespørsel bidra i dette arbeidet. 

 

Helse Stavanger vil bidra inn hvis aktuelt. 

 

Spesialisthelsetjenesten sin rolle i forebygging 

De regionale helseforetakene er bedt om å: 

 

 gjøre en vurdering av hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra til at forebygging blir 

en integrert del av det samlede helse- og omsorgstilbudet, og hvilke for hinder og 

muligheter en ser for å oppnå dette. Relevante forslag som kan være egnet for innføring 

flere steder skal tas med. Frist for oppdraget er 20. oktober 2022. 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om innspill på dette innen 1. oktober. 

 

Dette punktet er rapportert inn til Helse Vest i tidligere oversendelse. 

 

Kompetanseutveksling 

De regionale helseforetakene er bedt om å: 

 

 gjøre en vurdering av hvordan rettledning og kompetanseutveksling mellom 

spesialisthelse- tjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til 

god kvalitet og nyttig oppgavedeling. Vurderingen skal supplere pkt. 5.4.2 Gode 

tjenester der folk bor. 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å på forespørsel bidra i dette arbeidet. 

 

Helsefellesskapet Sør-Rogaland har opprettet tjenestemodellgrupper for de fire prioriterte 

pasientgruppene, i henhold til Nasjonal Helse- og sykehusplan (2020-2023). 

Tjenestemodellgruppene er likt representert fra kommunalhelsetjenesten og spesialisthelse- 

tjenesten slik at det sikres kompetanseutveksling og erfaringsutveksling mellom nivåene. I 

tillegg er brukere fra både kommuner og sykehus, samt fastleger, representert i alle gruppene. 

Sammensettingen vil trolig bidra til kvalitet og hensiktsmessig oppgavedeling i utvikling av 

nye tjenestemodeller og pasientforløp.  

I lys av den pressede fastlegeordningen er det særlig viktig å sikre at oppgavedeling - og 

forskyvning ikke presser fastlegene ytterligere.  I Helse Stavanger er det utarbeidet 

retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og sykehusleger (PROFS). 

Denne er utviklet i samarbeid mellom praksiskonsulenter (PKO), kommuneoverleger og 

utvalgte leger fra Helse Stavanger  

Fagråd for delavtale 6 «Samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring 

og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis 

og læretid» ivaretar samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og sikrer at 

avtalen ivaretas av partene. Fagrådet er likt representer fra begge nivåer, i likhet med 

tjenestemodellgruppene.   

 

 

Rapportering 
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Helse Vest RHF ber om rapportering på alle tilleggsoppdragene i årlig melding for 2022, om 

ikke annen svarfrist er oppgitt. 

 

 

9 Tildeling av midler og krav til aktivitet 

9.1 Økonomiske krav til endringer i driftskredittrammen 

 

Mål 2022:  

 Helseforetaket skal styre og prioritere midlene som blir fordelt på ein effektiv måte 

slik at disse understøtter de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på 

pasientbehandlingen.  

For å kunne styre og prioritere midlene på en hensiktsmessig måte, utarbeider Helse Stavanger 

både årsbudsjett og 10-års økonomiske langtidsplan (ØLP). Budsjettene utarbeides med bred 

involvering i foretaket, og de ulike budsjettene synliggjør foretakets planer om å utvikle og 

tilpasse tjenestene for å møte fremtidens utfordringer innenfor tilgjengelige økonomiske 

rammer, både på kort og på lang sikt.  

For å møte fremtidens behov for helsetjenester er foretaket igangsatt med et stort byggeprosjekt, 

Nye SUS. For å kunne gjennomføre investeringsplanene er det særdeles viktig at foretaket 

leverer de på resultatkravene som ligger i ØLP. Prisvekst og pandemi har blant annet, gjort den 

økonomiske situasjonen for 2022 svært krevende. Foretaket hadde planlagt et resultat i 2022 på 

kr 226 mill. Foreløpig prognose for 2022 er et resultat rundt null.  Denne krevende økonomiske 

situasjonen tar foretaket også med seg inn i 2023, og resultatkravet for 2023 vil bli nedjustert 

fra opprinnelig plan satt i ØLP. Reduksjonen i resultatene vil i neste omgang få konsekvens for 

planlagte fremtidige investeringer. BT2 er derfor satt på hold inntil videre.  

 

 Helseforetaket skal i 2022 basere sin virksomhet på de midler som blir tildelt i 

styresak 111/21 Inntektsfordeling og resultatkrav 2022 og 011/22 Konsernbudsjett 

2022 og eventuelle tildelinger som blir gjort i egne ekspedisjoner. 

Helse Stavanger har utarbeidet sitt årsbudsjett i tråd med sak 111/21 og sak 011/22. Helse 

Stavanger har arbeidet jevnt gjennom hele året for å sikre god økonomistyring og 

resultatoppnåelse, men den økonomiske situasjonene for 2022 har vært svært utfordrende, og 

foretaket når ikke sitt resultatkrav. Årsakene er svært høy prisvekst, høye energikostnader og 

ekstremt høye medikamentkostnader. I tillegg har foretaket hatt lav aktivitet vinter/våren 2022 

som følge av pandemien, med påfølgende lave ISF-inntekter. Høyt sykefravær sammen med 

avvikling av restferie/permisjoner, har også gitt ekstra høye variable lønnskostnader.  

 

 

 Resultatkravet til Helse Bergen HF er i 2022 fastsatt til eit positivt resultat på 100 mill. 

kroner 
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9.2 Lån og investeringer 

 

Helse Vest RHF ber helseforetakene om å:  

 utarbeide mål for gevinster ved planlagte investeringer.  

Helse Stavanger har utarbeidet mål for gevinstene av Nye SUS. Gevinstene er i hovedsak 

knyttet til nye driftsmodeller på Ullandhaug. For å nå målene er det etablert eget OUprosjektet 

som arbeider med å detaljere gevinstene. I tillegg er det gevinster knyttet til reduserte 

driftskostnader på eksisterende bygningsmasse på Våland. 

 

Helse Stavanger har etablert et organisasjonsutviklingsteam (OU) i forbindelse med foretakets 

investering i nytt bygg Nye SUS. Organisasjonsutviklingsteamet jobber inn i tverrfaglige areal 

med store arealendringer i forhold til dagens areal: Operasjonsflyt, akuttflyt, sengeområdet og 

poliklinikk. 

 

OU arbeidet fokuserer på gevinstområder definert i forprosjektrapporten, personellkostnader 

og økt behandlingskapasitet. Arbeidet følges opp i prosjektstyret en gang i måneden. 

Området: Personellkostnader:  

 

Kilder til gevinst Aktiviteter 

Kvalitet i nye arbeidsprosesser Arbeidsprosesser som er: 

 Tilpasset nye areal eks. tun og 
ensengsrom med kliniske 
arbeidsprosesser på sengeområde 

 Tilpasset byggkonsept eks. rørpost og 
desentralisert blodprøvetaking 

 Understøttet av IKT eks. desentralisert 
blodprøvetaking, KLIMA trallen og 
IMATIS 

Bemanne på tvers  Sambruk av ressurser i 
poliklinikkområder 

 Sambruk av ressurser gjennom nye 
arbeidsprosesser for sambruk av 
personell i sengeområdet 

Redusert bruk av overtid og innleie  Utjevning av arbeidsbelastning gjennom 
sambruk av personell mellom tun i et 
sengeområde 

Redusert turnover  Gjennom arbeidsprosesser som gir 
tydelig oppgavefordeling og 
forventningsavklaring 

 

Området: Økt behandlingskapasitet: 

Kilder til gevinst Aktiviteter 

Bedre planlagte behandlingsforløp  Eksempler: 

 Skjerming av elektiv drift på poliklinikk 
gjennom deling av drift mellom Våland 
og Ullandhaug 



 42 

 Flere fag gjennom akuttmottaket  

 Separering av pasientflyter 

God organisering av akuttmottaket Eksempler: 

Akutt og mottaksmedisiner 

Korttidskonsept – 24 timer og 72 timer 

Arbeidsprosesser tilpasset nytt areal 

Effektive arbeidsprosesser i sengetun Kliniske arbeidsprosesser på sengeområdet 

Bedre utnyttelse av operasjon Strategisk tildeling av operasjonsstuer basert 

på behov 

Bedre utnyttelse av poliklinikk Planlegging av aktivitet for å kunne drifte på 

to lokasjoner 

 

Tilrettelegging for gevinstrealisering skjer i flere trinn og gjennom prosjektarbeid: 

Trinn 1: Plassere fag inn i areal med tilrettelegging for sambruk 

Trinn 2: Etablere strukturer som sikrer sambruk av areal og ressurser 

Trinn 3: Organisering og ledelse inn i områdene. Herunder oppgavedeling 

Trinn 4: Tilrettelegge for sambruk gjennom økonomistrukturer og IKT løsninger som støtter 

sambruk av ressurser på tvers av klinikktilhørighet 

 

Implementering skjer i linjeorganisasjonen. Implementering er nødvendig for å sikre 

bærekraftige løsninger og realisering av gevinster. Det arbeides for å sikre strukturer for 

implementering. 

 
Figur xx Investering og tilrettelegging for gevinstrealisering er avhengig av implementering 

for å gi realisert gevinst 

 

 lage handlingsplaner for hvordan disse målene skal realiseres 
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Se svaret over 

 

10  Rapportering 

10.1  Plandokument 

 

Det er lagt opp til at en her kan vise til dokument som for eksempel økonomisk langtidsplan, 

strategidokument og lokal utviklingsplan 


