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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  
I mai måned har den høye tilstrømmingen av pasienter til sykehuset fortsatt. Det gir høy aktivitet i 

ambulansetjenesten, akuttmottaket og høyt belegg på flere sengeposter. Det er uklart hva som er 

årsaken til dette, men det ser ut til å være en tilsvarende trend på øvrige sykehus i landet. 

Intensivavdelingen har hatt høyt belegg hittil i år, men i mai er det en liten reduksjon i 

gjennomsnittstall for inneliggende på intensiv-avdelingen.  

Den høye tilstrømmingen av pasienter og vedvarende høyt belegg på flere sengeposter er 

utfordrende og er forbundet med en bekymring knyttet til sommerferieavviklingen som starter i 

løpet av de neste ukene. .  

Det er arbeidet med å forstå bakgrunn for bruk av overtid og mertid. Ved å se nærmere på to 

forskjellige avdelinger, blir det tydelig at årsakssammenhengene er komplekse – og det ser ikke ut til 

å være en løsning som passer for alle avdelinger. Administrerende direktør ønsker å ha en 

gjennomgang av kartleggingen med ledergruppen og tillitsvalgte for å diskutere gode tiltak som 

ivaretar pasientene, medarbeiderne og økonomien til sykehuset.  

Det er gledelig å se resultater av det gode forskningsarbeidet på sykehuset. Tildeling av midler fra 

Klinbeforsk-programmet med 20 millioner til et av våre forskningsmiljøer er en god ekstern 

bekreftelse på hvor sterke forskningsmiljøer det er på sykehuset. 

Den økonomiske utviklingen er fortsatt bekymringsfull. De fleste klinikkene viser bedre drift i mai 

sammenliknet med tidligere måneder, men det er fortsatt mye arbeid som skal gjøres før resultatet 

er i balanse med budsjett. Den høye tilstrømmingen av pasienter bidrar til økte lønnskostnader.  
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2. Beredskap og smittevern  
 

Covid-19 og sesonginfluensa  
Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin risikovurdering at vinterbølgen med covid-19 er over og at 
epidemien sannsynligvis stadig avtar. Antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 vil trolig fortsette 
å synke og flate ut. FHI skriver at situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og at en må regne med en ny 
covid-19 bølge til høsten eller neste vinter av denne varianten, eventuelt en ny bølge av en ny variant 
allerede i sommerhalvåret. En helt ny variant kan endre bildet betydelig, men man antar at 
befolkningens grunnimmunitet sannsynligvis vil beskytte godt mot alvorlig sykdom uansett variant.   
Smittevernutvalget følger covid-19 situasjonen videre. Beredskapsledelsen har ikke faste møter, men 
vil bli innkalt dersom det oppstår behov.  

FHI vurderer fortløpende når det er riktig å tilby nye vaksinedoser mot covid-19, og eventuelt bruk av 
nye varianter av vaksiner. 

FHI regner med at influensaepidemien er over i mai. Sykehuset har hatt en del innleggelser av 

pasienter med influensa. Til høsten vil sykehuset tilby sesonginfluensavaksine til sine medarbeider og 

utvalgte pasient grupper.  

Situasjonen i Ukraina  
Konsekvensene av krigen har medført at Helse Stavanger har  planlagtfor ulike scenarioer innenfor 
disse hovedområdene: flyktningestilstrømming, IKT-sikkerhet og cyber-hendelser samt 
atomberedskap. I tillegg har krigen medført utfordringer knyttet til forsyning/leveranse av 
medisinskteknisk utstyr/engangsartikler.  

Helse Stavanger HF samarbeider tett både med Helse Vest, Statsforvalteren, kommunene og andre 
samvirkeaktører i regionen.  

Flyktningsituasjonen pr. 1.juni 2022  
Det har kommet færre ukrainske flyktninger enn først antatt til Norge, men vi har forpliktet oss til å  
bidra i de felles europeiske ordningene for å hjelpe både dem som er på flukt og evakuerte pasienter 
fra Ukraina eller nærområdene til sykehus i Norge. Det er forventet en økning i antall pasienter i den 
siste gruppen.   

 

3. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Første hovedmål i oppdragsdokumentet fra Helse Vest er å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB).  

Psykisk helsevern voksne 

Poliklinisk aktivitet i mai er høyere enn 2021, men lavere enn hittil i år. Primært handler dette 

fortsatt om ubesatte stillinger ved poliklinikkene. Antall månedsverk i poliklinikkene er i mai på nivå 

med fjoråret. Hittil i år er aktivitet per behandler på jobb høyere enn fjoråret. 

Antallet henvisninger er ganske stabilt, og under trendlinjen for de siste år.  
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Døgnavdelingene ligger på nivå med fjoråret etter et noe høyere nivå i rundt årsskiftet. Belegget har 

vært på dette nivået over tid. Det er vedvarende forskjell i belegg på sykehuspostene sammenlignet 

med DPSene. Gjennomsnitt liggetid har økt noe i 2022, og snitt liggetid var i mai 29 dager. 

Fortsatt er driftssituasjonen i KPHV krevende på grunn av mange ubesatte stillinger. Dette er særlig 

merkbart på spesialistsiden. Klinikken iverksetter en rekke tiltak for å bedre situasjonen på mellom- 

og lengre sikt. Disse tiltakene er valgt etter dialog med spesialistgruppene, ikke-spesialister i 

utdanningsløp og tillitsvalgte for disse gruppene. Ledergruppen i klinikken har hatt stort fokus på 

utfordringen, og punktet «rekruttere og beholde» fra klinikkens strategiplan er høyeste prioritet. 

Blant de viktigste tiltakene er å bedre arbeidsforhold for leger og psykologer i spesialistutdanning, 

samt for leger i vakt.Det er kritisk å oppnå bedring på disse forholdene, da den viktigste 

rekrutteringskilden for spesialister er de vi selv utdanner. Klinikken deltar i Helse Vest´s nylig 

oppstartede prosjekt for å sikre kapasitet og kompetanse innen psykisk helsevern. 

 

Forskning 

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) v/professor Dag Årsland ble 

den 23. mai tildelt 20 mill – omtalt under avsnitt om forskning.  

Bruk av tvangsmidler   

Antall pasienter som får vedtak om tvangsmiddelbruk har hatt en svakt fallende trendkurve fra et 

toppnivå årsskiftet 2019/2020. Etter en periode med stabilt nivå fra april til oktober -21, har  

trendkurven igjen vært svak nedadgående. Oppdaterte kurver er nå tilgjengelige brutt ned på 

avdelingsnivå, og det skal gjennomgås i avdelingens ledelse- og fagmøter månedlig.   

 

Prosjekt «Styrking av sikkerhetspsykiatri – HST» 

Prosjektgruppen arbeider med målsetning å levere ROS-analysert løsning iht prosjektdirektivet til 

styringsgruppen den 14. juni. I planen vil en eksisterende akuttpost omorganiseres til ny 

sikkerhetspost. Helse Vest har bevilget øremerket økt driftsramme til både i 2021 og 2022, og det er 

forventet ytterligere en i 2023.  Per 2022 betyr dette en økt disponibel ramme for klinikken på nær 

17 mill. Dette vil styrke bemanningen i dagens sikkerhetspost, styrke bemanningen i posten som 

omorganiseres, og i tillegg finansiere et ambulant sikkerhetsteam. Når prosjektets plan godkjennes 

vil implementering og omorganisering følge en trappetrinnsmodell som er beskrevet 12 måneder 

frem. Dette utgjør den største satsingen på psykisk helsevern for voksne på mange år, og vil gi et 

forbedret behandlingstilbud til de alvorligst syke med atferdsutfordringer. Det vil også bidra til å 

redusere HMS hendelser og bidra til roligere behandlingsmiljø for mange pasienter i sykehuspostene.  

  

 Psykisk helsevern barn og unge 

Helseminister Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentantene Tove Elise Madland (Ap) og Lise Marie 

Klungland (Sp) og fylkesordfører Marianne Chehak var 31. mai på besøk på Godalen videregående 

skole for å få en orientering om Skoleresept. Dette er et samhandlingsprosjektet klinikken har for 

tidlig intervensjon på to videregående skoler;. I tillegg ønsket de samtaler om hvordan en får til god 

samhandling mellom psykisk helsevern og de kommunale tilbudene.   
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Per mai 2022 er det 351 barn og unge som venter på behandling. Det er fortsatt en jevn strøm av 

henvisninger, og det er dessverre flere som henvises enn det en greier å behandle pr. måned. 

Trenden er likevel at henvisningsraten er noe dalende. Pr. mai måned er det registrert 2 fristbrudd.  

Sengepostene som tar imot ungdommer rapporterer fortsatt om mange akuttinnleggelser. Her er 

trenden at ungdommene som innlegges enten har en alvorlig psykisk lidelse med 

psykosesymptomer, eller alvorlige spiseforstyrrelser.  

13. mai hadde BUFetat og klinikken møte i nettverket for barnevernansvarlige og helsefagansvarlige 

(HEBAF), der statsforvalteren, kommunalt barnevern og politi også var invitert. Møte hadde fokus på 

hvordan vi kan få til et godt og integrert samarbeid.  

Utfordringer med å beholde spesialister / rekruttering av nye: 

Vi ser en litt positiv trend, der vi den siste måneden har rekruttert flere og det også er flere 

spesialister på vei inn. Klinikken har styrket sengepostene, Med mål om å  blant annet å redusere 

samtidskonflikter.  

PBU poliklinikk har også hatt fokus på målbevisst ferdighetstrening (Deliberate practice) i mai, 

(). Målet er å bli bedre til å bruke kollegiet til å trene sammen på samtaler som er vanskelige med 

barn, unge og foreldre.  Kollegaveiledning på denne måten er enklere å få til enn tradisjonell 

veiledning, da det tar kort tid. En tur innom en kollega for å øve i 10 minutter kan gjøre en stor 

forskjell. 

Samtidig er det fortsatt logistikkutfordringer i pasientforløpene i poliklinikkene. Klinikken arbeider 

intenst med å få til gode pasientforløp og gode behandlingsplaner slik at pasienter og pårørende skal 

oppleve involvering og forutsigbarhet i behandlingsforløpene.  

Forskningsprosjekter som kan være verdt å merke seg er i PBU: 

 Angstbehandling ved Virtual Reality Exposure Therapy (VRET): VR-terapi for ungdommer i 

BUP – et pilotprosjekt, J. Bjåstad.  

 The Covideo study: RCT på effekt av videobasert sammenlignet med face-to-face kognitiv 

terapi for ungdom med sosial angstlidelse, J. Bjåstad.  

 Prosjekt Perfekt: Perfeksjonisme, psykisk helse og bruk av helsetjenester blant barn og unge, 

L. Sand. 

 User involvement and shared decision making in mental healthcare for adolescents, S. 

Bjønnes. 

 Traumebehandling for barn og unge: Potensielt traumatiserende livserfaringer og bruk av 

helsehjelp blant barn og unge, A. Skandsen. 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): 

Det er fortsatt utfordringer med å rekruttere leger til avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 

(ARA). Russpesialister i Norge er en attraktiv arbeidsgruppe, og har stor valgfrihet med tanke på hvor 

de ønsker å arbeide og hvilke krav de setter til ansettelsene. Det er fortsatt 5 vakante 

overlegestillinger av  tilsammen 11. Avdelingen har ikke greid å tilsette ny avdelingsoverlege, og 

rekruttering av overlege med russpesialitet er svært krevende.  

Forskningsprosjekter i ARA: 

 Stavangerstudien om avhengighet og forløp: Stayer-studien og fikk nasjonal oppmerksomhet 

i slutten av mai, der helseministeren har bedt om egen orientering.  Stayerstudien er en 
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longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 

rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse 

av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å 

bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. T. Svendsen og 

A. Erga.  

 KORFOR - Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehus. Registerstudie, pasienter 

følges i helseregistre 3 år før og 3 år etter alkoholrelatert innleggelse. Fullført i 2 sykehus, 

pågår i 3 sykehus, planlagt i 3-5 sykehus til. På SUS er det samarbeider med OBA, ortopedene 

og infeksjonsavdelingen. T Gilje Lid.  

  

 

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

pasientsikkerhet 

 
Styrke forskning innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet er andre 
hovedmål i oppdragsdokumentet.  
 
Helse Stavanger har sterke forskningsgrupper innen demens og aldersspykiatri, og det er gledelig at 

Dag Aarslands forskningsgruppe fikk tilslag i Klinbeforsk-programmet med 20 millioner for «The 

Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of 

symptomatic and disease-modifying anti-dementia compounds». Det har også blitt avholdt tre 

disputaser i april måned, innenfor temaene kreftsykdommer og psykisk helse. Innovasjonsprosjektet 

«Umiddelbar gjenkjennelse av hjerneslag ved hjelp av kunstig intelligens» fikk prosjektstøtte fra 

Helse Vest våren 2022, og har nå inngått samarbeidsavtale med ResQ. SmartCrowding er en 

applikasjon som kan monitorere sengekapasitet og pasientflyt der Helse Stavanger har deltatt i 

utviklingen fra starten av, og vi har også inngått avtale om videre utvikling med dem.  

Foretaket har startet en systematisk gjennomgang av rutiner for forskning. Det vil i tillegg bli 

gjennomført en internrevisjon av styringssystem og internkontroll som ledd i oppfølging av Norwait. 

En grundigere omtale av forskning, kompetanse og kompetanseutvikling dekkes i egne saker på 

styremøte i juni.  

 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 

Arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet har vært en del av virksomhetsrapportene i 
flere år. 
 

Uønskede hendelser 

Antall pasientrelaterte saker registrert i Synergi er ca. 500 saker pr. måned, med en noe stigende 

trend siste to år.  Det ble i 2021 meldt 36 hendelser (3-3a) til Statens helsetilsyn. Hittil i år er det 

meldt 23 hendelser. 

 
Pakkeforløp kreft og kreftbehandling 
Innenfor de 24 organspesifikke kreftformene er målet at minst 70 % av pasientene blir inkludert i 

kreft-pakkeforløp, og at minst 70 % gjennomfører pakkeforløpet innen standard forløpstid. 
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Måloppnåelse er fremdeles veldig god i Helse Stavanger. Tar man for seg de fire første månedene 

2022 er HST fjerde beste foretak i landet med en andel på 78 %.   

Fordelt på sentrale indikatorer de første fire måneder 2022: 

 Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1): 88 % 

 Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid – alle behandlingsformer: 78 % 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- kirurgisk behandling (OF4K): 79 % 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- medikamentell behandling (OF4M): 76 % 

 Andel behandlet innen standard forløpstid-strålebehandling (OF4S): 68 % 

 

Innenfor noen pakkeforløp har foretaket fortsatt utfordringer. Dette gjelder i første rekke økt 

utredingstid for PET CT som omfatter blant annet pasienter med lungekreft og lymfomer. Men dette 

har bedret seg den siste måneden. Det oppleves noe redusert kapasitet innenfor svar fra patologi og 

operasjonskapasitet. Vi har også noen utfordringer med oppnåelse av måltallet for pasienter som 

starter utredning i Helse Stavanger, og avslutter behandling / pakkeforløpet ved regionssykehuset. 

Dette jobbes det kontinuerlig med. I noen pakkeforløp er det innført ny rutine som krever biopsi før 

kirurgisk inngrep, noe som forlenger utredningstid. Samtidig erfarer vi at flere av pasientene har 

tilleggssykdommer som forlenger utredingsløpet. Innafor enkelte pakkeforløp er det få pasienter og 

dette gjør prosenttallene veldig varierende. Små tall utgjøre mye av årsaken til svingninger i 

måloppnåelse. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er klar for innføring. Målet med dette pakkeforløpet er at 

kreftpasienter og pårørende skal oppleve et velorganisert, helhetlig og forutsigbart forløp med fokus 

på avklaring av pasientens behov for senere oppfølging fra kommunens helsetjenester, inkludert 

psykososial oppfølging. Pakkeforløpet skal starte opp i spesialisthelsetjenesten og fortsette i 

kommunene. Det arbeides på regionalt nivå med selve gjennomføringen. 

 

Årsrapport fra kvalitetsregistrene - Kreftregisteret   

Helse Stavanger mottar årlig rapporter fra kvalitetsregistrene innenfor 8 kreftområder. Rapporten for 

2021 viser at HST generelt har gode resultater, jobber godt med å etablere gode rutiner og at det er 

satt fokus på rapportering til kvalitetsregistrene. Innenfor enkelte fagområder henger foretaket 

fortsatt igjen når det gjelder måltallene. Dette inkluderer både dekningsgrad, prosessindikator og 

resultatkrav; gynekologisk kreft (prosessindikator), lymfoide kreftformer (datakvalitet og 

prosessindikator), prostatakreft (datakvalitet), lungekreft (datakvalitet) og endetarmskreft 

(resultatindikator). For å oppnå bedre rapportering kreves det et nært samarbeid mellom avdelinger 

og andre helseforetak, gode tekniske IKT-løsninger, det å følge nasjonale retningslinjer innenfor 

behandlingsmetoder og tilgang på spisskompetanse innen kirurgifagene. Generell tilbakemelding fra 

kvalitetsregisteret innafor kreftområdet er at Helse Stavanger generelt har gode rutiner for 

rapportering til kvalitetsregistrene men fremdeles enkelte forbedringsområder. Saken følges tett opp 

på klinikknivå. 

 
Nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2021. 

Den siste oppdaterte tertialrapporteringen bygger på de offisielle nasjonale kvalitetsindikatorene.  
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Helsedirektoratet angir at man må utvise varsomhet i tolkningen av både absolutte tall og trender for 

oppgitte indikatorer. Avvik kan skyldes mangler eller feil i rapporteringen og tallgrunnlaget ligger 

tilbake i tid og absolutte tall i sann tid kan derfor være annerledes. 

Det er totalt 118 indikatorer i rapporteringen. Helse Stavanger ligger nasjonalt på 10. plass når de 

utvalgte 25 indikatorene sammenlignes for en total skår, ned tre plasser fra forrige måling.  

De 118 indikatorene i denne rapporten er delt i 10 underkategorier.  Her scorer Helse Stavanger 

innafor topp 10 på flere fagområder: Hjerte- og karsykdommer (1 av 20), kreft – pakkeforløp (3 av 

21), operasjon (7 av 24), og rusbehandling (6 av 23). Innafor andre fagområdene ligger vi i nedre 

sjikt: psykisk helsevern voksne (16 av 22), psykisk helsevern barn og unge (8 av 22), somatisk helse 

(24 av 25) og infeksjon (18 av 18).  Det er spesielt å bemerke at for indikatoren psykisk helse barn og 

unge har det skjedd et betydelig bedring fra 15. til 8. plass. 

Hvis man ser på fagområdene hvor foretaket er dårligst, er det varierende skårer innenfor 

indikatorene. Årsaken til at psykisk helsevern voksne kommer dårlig, ut er manglende utsending av 

epikriser innen tidsfrist og bruk av tvangsmiddelvedtak. For psykisk helsevern barn og unge er det 

stor variasjon. SUS er dårligst på ventetid garanti, men best i landet på barn- og ungdomsgaranti. Når 

det gjelder somatisk helse skårer foretaket fortsatt dårlig på utsendte epikriser, men også på en 

rekke andre indikatorer.  Bakgrunnen for den svake måloppnåelsen i 3. tertial 20021 kan i stor grad 

forklares med en krevende post pandemisituasjon og etterslep. De nevnte utfordringene er 

fokusområder i foretaket.  

 
 
Beleggsprosent, korridorpasienter og gjennomførte kirurgisk operasjoner 
Per mai er beleggsprosenten 95 prosent eller høyere i de store somatiske klinikkene. Antall 
korridorpasienter er fremdeles stigende samtidig som antall utskrivningsklare pasienter synker. Dette 
viser utfordringen sykehuset nå har med stor pasientpågang i akuttflyten. Samtidig har antall 
kirurgiske operasjoner for inneliggende pasienter falt i forhold til 2019 (pre-pandemi). Årsaken til 
dette er en kombinasjon av mye sykdom blant ansatte, og langvarig høyt belegg på intensiv med 
behov for allokering av postoperative ressurser.  
 
Epikrisetid 

Epikrisetid brukes som en kvalitetsindikator for samhandlingen med primærhelsetjenesten. For 2022 
er styringsmålet endret til «andel epikriser sendt innen 1 døgn = 70 %» både i somatikk og psykisk 
helsevern. Foretaket klarte ikke å oppnå måltallet per april 2022.  
 
Mottaksklinikken iverksatte i første kvartal et forbedringsprosjekt for å bedre samhandlingen med 
legevakten. Redusert tid for utsendt epikrise ble satt som en måltall for forbedringsprosjektet og i 
løpet av kort tid leverte klinikken en stor forbedring. Dette er et eksempel på at gode medarbeidere 
og god ledelse kan levere gode forbedringer.  
 

 

5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
 
Per mai er ventetidene for ventende i den somatiske delen fremdeles fallende og nå lavest i  Helse 
Vest. Ventetidene for behandla er også blitt bedre. Gitt den krevende situasjonen de siste måneder 
er dette ekstra gledelig. 
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Innen psykisk helsevern for barn/unge og voksne er ventetidene dessverre enda godt over det 
regionale måltallet og stigende. Konkrete tiltak er igangsatt og følges opp kontinuerlig. Den spesielle 
situasjonen i psykisk helsevern barn og ungdom blir jevnlig rapportert til styret. I tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) har ventetidene alltid ligget godt under det regionale måltallet, men 
per mai er det registrert en kraftig økning i ventetider. Det kan skyldes en systemfeil hvor pasientene 
er overført til Rogaland A-senter, men ikke blitt registrert i rapport som avsluttet.  
 
Ved barne og ungdomsklinikken er det dessverre en økende antall fristbrudd både for ventende og 
behandlet. Det er iverksatt flere tiltak, inkludert innleie av overleger fra Helse Bergen. 
Administrerende direktør er bekymret for utviklingen, men håper tiltakene gir result i løpet av de 
neste månedene.  

 

6. Merarbeid, overtid og AML-brudd 
I tråd med styrets vedtak i sak 95/21 Budsjett 2022 gis her en status for merarbeid og overtid.    

Overtid og merarbeid er spesielt knyttet til kveld, natt og i særlig grad helg. Hovedårsakene er vikar 
ved ferie, permisjon, sykdom, ubesatt stilling og ekstraordinær aktivitet. I denne oppsummeringen 
settes det fokus på «Ubesatte vakter». «Ubesatte vakter» innebefatter både vakante stillinger og 
«huller i turnus» (ledige vakter for å få turnus til å gå opp med aktuell bemanningsplan). 
Datagrunnlaget er hentet fra personalsystemet GAT. Foretaket hadde i 2021 innleie av 16 634 vakter 
med denne begrunnelsen. Psykisk helse voksne (PHV) hadde flest av disse fulgt av Mottaksklinikken 
og Klinikk A. Utviklingen i 2022 er relativt lik med 5 588 vakter per april og med følgende rangering; 
PHV, Kvinne og barneklinikken, Driftsservice og Mottaksklinikken. Å skaffe bemanning til «Ubesatte 
vakter» skjer i hovedsak ved innleie av a) ansatte i enheten, b) ansatte fra en annen enhet i foretaket, 
c) ansatte fra Bemanningssenteret eller d) kun timelønnede. Kategori b) og d) registreres med 0-
prosentstilling/midlertidig ansettelse. I tillegg benyttes kveldspoliklinikk som en ordning for å øke 
elektiv kapasitet. Avdeling for personal- og organisasjonsutvikling har kartlagt bruk av 
kveldspoliklinikk i klinikkene og hatt en felles gjennomgang med ledergruppen ved foretaket. Det 
planlegges klinikkvis gjennomgang i løpet av juni og august og der det er nødvendig vil det bli 
utarbeidet tiltak per klinikk/avdeling.  

 

I analyse av utvalgte enheter (drift 24/7) med relativt stor bruk av «Ubesatte vakter» gjøres følgende 
observasjoner: 

- Den faste bemanningen løser i utgangspunktet ikke bemanningsbehovet i helger. Dette er et 
større problem i enheter der andelen hele stillinger er relativt høy.  

- I en eksempelenhet med høy andel hele stillinger (62 %) ble «Ubesatte vakter» som grunn for 
innleie benyttet 688 ganger (gj.snitt ca. 11 vakter per uke) i 2021. Andelen i helg (lørdag og 
søndag) er ca. 45 % (72 % hvis fredag og mandag inkluderes – fredag kveld og natt til mandag 
inngår her). I samme enhet så man at 47 medarbeidere jobbet disse vaktene med et spenn 
mellom 1 og 108 vakter per medarbeider. Enhetens egne medarbeidere tok 40,4% av vaktene, fra 
annen post ved SUS 6,5% og kun timelønnede 53,1%. Enheten benyttet ikke Bemanningssenteret.  

- En tilsvarende oversikt for en enhet med lavere andel hele stillinger (38 %) ble «Ubesatte vakter» 
benyttet 382 ganger i 2021. Andelen i helg var 30 % og 57 % hvis fredag og mandag inkluderes. De 
aktuelle vaktene ble utført av 113 medarbeidere i et spenn fra 1 vakt til 18 vakter per 
medarbeider. Enhetens egne medarbeidere tok 77,2% av vaktene, fra annen post SUS 11,8%, fra 
Bemanningssenteret 0,5 % og kun timelønnede 10,5%. 
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Det legges til at behovet for vakter øker betydelig når man også inkluderer ferie, permisjoner og 
sykdom. Samlet ble det leid inn 54 097 vakter med bakgrunn i disse 3 kategoriene i 2021.   

Det er også sett nærmere på hvor mange helger de fast ansatte faktisk jobbet ila et år. Det er relativt 
mange som arbeider mer enn sine 16 helger som arbeidsplanen legger opp til. På den annen side er 
det også mange som arbeider færre helger enn planen tilsier. Dette har primært årsak i permisjoner 
og sykefravær.   

Personalavdelingen sammen med økonomiavdelingen har kartlagt problemstillingene beskrevet 
over. Administrerende direktør planlegger gjennomgang av kartleggingen med ledergruppen og 
tillitsvalgte for å diskutere videre tiltak.  

Et etablert tiltak er at Bemanningssenteret samarbeider tett med klinikkene for å bistå i å dekke inn 
vikarbehovet. Dette gjøres bla. ved å ansette relevant fagpersonell (spes. sykepleiere og 
fagarbeidere) som så «leies» ut til klinikkene.  

 
Mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML-brudd)  
1. tertial 2022 
 
I 1. tertial 2022 var det 12 843 mulige AML-brudd i Helse Stavanger. Dette er 560 flere brudd enn 
samme periode i 2021.  
 
Årene 2020 og 2021 var preget av   pandemien. Disse årene var det i perioder inngått sentrale avtaler 
med fagforeningene, der det ble avtalt utvidede grenser for hvor mye en kunne jobbe. Avtalene har 
bidratt til færre AML-brudd men ikke til totalt mindre bruk av ekstra- og overtidsarbeid. Disse 
avtalene var gjeldende fra mars til september 2020 og fra siste del av desember 2021. 
 
Det jobbes kontinuerlig med å forebygge og unngå at AML brudd oppstår. Av systematiske tiltak på 
overordnet nivå kan nevnes; 

 Anbefalte prinsipper for helsefremmende turnus er innarbeidet i foretakets prosess for å 
risikovurdere arbeidsplaner. 

 Retningslinjer som beskriver hvordan ledere kan følge med på mulige AML-brudd i enheten, 
hvilke bruddtyper de særlig skal være obs på, samt hvordan de skal følge opp medarbeidere 
som har for høy arbeidsbelastning og/eller perioder med utstrakt bruk av merarbeid og 
overtid. 

 Kompetansekrav i Kompetanseportalen for ledere/vaktansvarlige. Medarbeidere med 
delegert ansvar for innleie av personell skal tilegne seg kompetanse om arbeidstid og 
arbeidstidsbestemmelser, gjennomføre kompetansekravet «Ledere/vaktansvarlige – innleie 
av udekte vakter», tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om AML håndtering i GAT, vurdere og så 
langt som mulig unngå AML brudd ved innleie. 

 Diverse kurs for ledere, verneombud, tillitsvalgte og AMU medlemmer med gjennomgang av 
kapittel 10 i arbeidsmiljøloven, relevant avtaleverk og lokale retningslinjer, samt praktisk 
håndtering i GAT. 

 Mulige AML-brudd rapporteres i ledermøter og i alle arbeidsmiljøutvalgene flere ganger i 
året, og klinikkene jobber lokalt med å se på årsakssammenhenger og iverksetter målrettede 
tiltak. 
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7. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 En person fikk en kuttskade fikk sydd to sting, tilbake i arbeid samme dag. For øvrig ingen 

fraværsskader i perioden 

 Kontinuerlig fokus på arbeid i høyden, avdekket noen tilfeller hvor arbeid ble stanset. Videre 

utført varmt arbeid uten tilgjengelig slukkemidler, kampanje planlegges. 

 Byggeprosjektet følger planlagt fremdrift og framdriften er ikke nevndeverdig påvirket av 
verken krig i Ukraina eller pandemi i Kina, men noen mindre etterslep på enkelte leveranser 
pga dette 

 For råbygget bygg B del 2 pågår siste støpearbeider skal være ferdige før ferien, deretter 
gjenstår stålarbeider 

 Det er økende aktivitet på byggeplass med over 600 personer på byggeplass daglig i mai 

 God fremdrift på innvendige arbeider i bygg A sør som er kommet lengst 

 Startet arbeidet med beplantning, steinlegging og øvrig arbeid i atriene i bygg A 

 Helikopterlandingsplass i sluttfasen, leskur mot tursti under montering, gjenstår engmatter 
og asfaltering av testveien. 

 Anskaffelsesplaner for medisinteknisk utstyr samt grunnutstyr tar mye av ressursene 
fremover med bidrag fra flere 

 Godkjennelse fra Rogaland fylkeskommune mottatt for V-fall gjennom kollektivaksen – 
vannet samles i midten av kollektivaksen.  

 Bjelland har startet opp arbeidet med K7804 Kristine Bonnevies vei, det kommer til å merkes 
for trafikken her og på Madlaveien. 

 Stor interesse for besøk på byggeplass, besøksverter er nå i gang med å gjennomføre 
omvisninger i følge faste ruter for å forstyrre byggearbeidene i minst mulig grad 

 P-hus besøkende: overtakelsesforretning gjennomført som planlagt  

 Innleieandelen er økende og det pågår kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
 

Mottaksprogrammet   
Status på mottaksprogrammet er dekket i kvartalsrapport til styremøtet.  

 

8. Økonomi 
Resultatet for mai er negativt med kr 5,2 mill og gir et budsjettavvik på kr 24 mill. Hittil er 

budsjettavviket 149 millioner kroner. I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt en kompensasjon til 

sykehusene for bortfall av inntekt. I samråd med Helse Vest planlegges det å inntektsføre denne 

kompensasjonen i juni og det forventes å bedre resultatet med omkring 39 millioner kroner.   

Resultatet for mai viser en bedring på inntekt, men fortsatt høye utgifter til lønn. Høy 

pasienttilstrømming og høyt belegg på sengepostene bidrar til økte lønnsutgifter, men også en 

engangs etterutbetaling bidrar negativt.  

Det er ikke ført noe tilskudd knyttet til covid-19 i mai.  

Estimert merkostnader for covid-19 er 6,7 millioner og det er en reduksjon sett opp mot forrige 

måned. Reduksjonen er som forventet.  

ISF-inntektene viser også et vesentlig lavere avvik enn tidligere måneder, og er knyttet til høy indeks 

på døgnopphold. 

Samlet sett viser driftsinntektene 3,6 millioner kroner i positivt avvik.  
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For varekostnad/medikamentet er avviket på kr 6,6, millioner kroner  i hovedsak knyttet til  kr 2,2 

millioner kroner til testing covid-19, dyre kreftmedikamenteter med 2 millioner kroner og utstyr til 

behandlingshjelpemidler med 1,5 millioner kroner.  

Andre varekostnader er kostnadsføring av varer fra regional beredskapslager på ca 1,1 millioner 

kroner.   

Kjøp av helsetjenester viser avvik på 7,8 mill og er i hovedsak knyttet til gjestepasientkostnader for 

somatikk og laboratorie-kostnader. 

Lønnskostnadene er 17,4 millioner kroner over budsjett. Av  dette er kr 3,3, mill en etterbetaling for 

psykologspesialister.  Det er Mottaksklinikken, Klinikk A og KBK som har de største lønnsavvikene.  

Reisekostnadene er også høye i mai, om lag dobbelt så store som budsjettet. 

Investeringer 

Foretaket har investert for 194 millioner kroner i mai. Det meste av investeringer kan henføres Nye 

SUS.  

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 557 millioner 

kroner ved utgangen av mai 2022, hvorav 124 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen er redusert med ca. 340 millioner kroner i løpet av måneden. Driftskreditten 

er ubenyttet. De største endringene er investeringer, endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
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