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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  
Ved inngangen til sommerferien var det stor pågang av pasienter, høyt antall korridorpasienter og 

stor arbeidsbelastning for medarbeiderne ved sykehuset. Situasjonen bedret seg noe i juli og august.  

Antall fristbrudd har også økt i perioden. Det er en normal sesongvariasjon for foretaket under ett, 

men for barne- og ungdomsklinikken er det nødvendig med ekstra tiltak for å snu utviklingen. I 

perioden har det også vært mange fristbrudd innen barne- og ungdomspsykiatrien. Tiltak er 

iverksatt.  

Den økonomiske utviklingen er ikke bedret og ytterligere tiltak er nødvendig. Adminstrerende 

direktør har besluttet stans i all ekstern innleie av personell. Unntak kan kun godkjennes av 

administrerende direktør og personaldirektør. Flere tiltak diskuteres med ledergruppen og vil drøftes 

med tillitsvalgte før de besluttes. Utfordringen er sammensatt, men to faktorer er svært viktige å få 

kontroll på:  

1. Økt aktivitet – dette er viktig for pasientene og vil bedre økonomien 

2. Redusert lønnskostnadene – fortrinnsvis kostnader til innleie og overtid. Sistnevnte gir bedre 

arbeidsbelastning for medarbeiderne og er bra for økonomien 

Til informasjon så har de andre helseforetakene i Helse Vest har tilsvarende økonomiske 

utfordringer.  
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2. Beredskap og smittevern  
 

Helse Stavanger HF gikk i grønn beredskap 21.juni. 

Dette var på grunn av en svært krevende driftssituasjon og kapasitetsproblemer, som ikke lot seg 

løse i ordinære strukturer. Det hadde over lengre tid  vært en ekstraordinær stor tilstrømning av 

pasienter til akuttmottak, inkludert flere med covid-19 (18 innlagt) og annen smitte. Det var også 

flere utskrivningsklare pasienter (16) som ventet på plass i kommuner, samt flere pasienter (7) som 

ventet på overflytting til Haukeland universitetssjukehus. Samtidig var flere poster/senger stengt 

pga. sommerferieavvikling.  

Flere tiltak ble gjennomført. Blant annet ble elektiv drift tatt noe ned, og operasjonsteam ble 

omdisponert. Stengte senger ble åpnet på flere poster, og mange ansatte jobbet ekstra. Seksjon for 

samhandling jobbet svært aktivt med aktuelle kommunene. 

På beredskapsmøte 5.juli ble det besluttet at sykehuset gikk ut av beredskap. Det var fortsatt en 

krevende driftssituasjon som ble fulgt opp i ordinære driftslinjer. 

Strøm / strømrasjonering: 

Fyllingsgrad i strømmagasinene, strømpriser og fare for strømrasjonering er mye omtalt i media. Det 

er Olje- og energidepartementet som beslutter rasjonering etter råd fra NVE. Sykehuset vil ha 

prioritet ved rasjonering av strøm og påvirkes dermed bare av den unormalt høye prisen.  

Forsyningssikkerhet 

Forsyningsutfordringene er fra før betydelige pga. pandemi/transport/logistikkutfordringer globalt. 

Forsyningsavdelingen ved SUS og Sykehusinnkjøp HF følger forsyningssituasjonen nøye, og vurderer 

nødvendige tiltak. Det er en egen arbeidsgruppe for forsyningsmangel som innkalles når 

forsyningsavdelingen trenger bistand.  

Covid-19  

Etter en rolig fase i vår, økte antallet innleggelser av pasienter med covid-19 på nytt i løpet av 

forsommeren. Ved inngangen til sommerferieavviklingen var det opp mot 50 ukentlige innleggelser, 

samtidig med en stor pågang for øvrig av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Dette har medført krevende 

driftsutfordringer som er blitt håndtert av ledelse og medarbeidere i henhold til eget planverk med 

bl.a. behov for opprettelse av flere kohort-enheter. Mot slutten av sommeren har pågangen blitt 

mindre, men det legges fortsatt inn pasienter daglig med covid-19. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver 

at sommerbølgen ser ut til å ha passert toppen og er i svak nedgang. Videre peker de på at 

situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og en må være forberedt på en økning i smitte igjen til høsten.  

I kommunene har det vært gjennomført vaksinasjon med en fjerde dose til eldre over 75 år og 

personer på sykehjem. Kommuner som allerede har gitt et tilbud til denne gruppen, fortsetter nå 

med å vaksinere de mellom 65 og 75 år. Det er foreløpig ikke gitt anbefaling om en fjerde dose til 

helsepersonell.  

I løpet av høsten er det planlagt vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa i sykehuset. 
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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 august er høyere enn 2021, men poliklinisk aktivitet hittil i år er lavere enn 

samme periode i fjor. Primært handler dette fortsatt om ubesatte stillinger ved poliklinikkene. Antall 

månedsverk i poliklinikkene er i august på nivå med fjoråret. Hittil i år er aktivitet per behandler på 

jobb høyere enn fjoråret. 

Antallet henvisninger er hittil i år på nivå med fjoråret.  

Døgnavdelingene ligger på nivå med fjoråret etter et noe høyere nivå 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 august 27 dager. 

Fortsatt er driftssituasjonen i Klinikk psykisk helsevern voksne (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. Men det viktisgste er at vi beholder de 

spesialistene vi allerede har, og at vi beholder de vi selv utdanner. Vi har også satt i verk tiltak med 

rekruttering av spesialister fra andre europeiske land, men dette vil ikke gi virkning før på noe sikt.  

Klinikken deltar i Helse Vest sitt nylig oppstartede prosjekt for å sikre kapasitet og kompetanse innen 

psykisk helsevern. 

Opprettelse av ny sikkerhetspost krever ombygninger av tre sengeposter som inngår i en rokade for å 

sikre at ny sikkerhetspost lokaliseres i nærheten av den gamle sikkerhetsposten. Nødvendige 

ombygninger for å klargjøre for opprettelse av ny sikkerhetspost, har ført til at vi har måttet stenge 

en sykehuspost frem til åpning av denne posten. Dette vil legge et ekstra press på sykehussengene 

denne høsten/vinteren.    

 

Prosjekt «Styrking av sikkerhetspsykiatri – HST» 

Styringsgruppen i besluttet i juni i år at den akuttpsykiatriske sengeposten B3 skulle bli ny 

sikkerhetspost i begynnelse av 2023. For at de to sikkerhetspostene vi da får skal få en 

hensiktsmessig lokalisering i forhold til hverandre, ble det samtidig vedtatt en rotasjon av to andre 

poster.  

Det er planlagt oppussing og tilrettelegging av disse postene. Den første del av rotasjonen ble 

gjennomført 6. september. Takk til de mange ansatte som gjorde en stor jobb for at dette ble 

vellykket.  

Klinikken er også i ferd med å sluttføre omstillingssamtalene med de ansatte som blir berørt, og vil 

snart lyse ut stillinger i ny sikkerhetspost som ikke enda er besatt.  

Målet er å starte opp den nye posten 1. februar 2023 med minimum 4 pasienter gradvis økende til 

totalt 10 pasienter.  
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Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige 

Fristbrudd avdelingpsykisk helsevern barn og unge 

Psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol) har gjennom sommeren hatt utfordringer med å 

gi pasientene oppstart på i henhold til den medisinske vurderingen. Dette har medført flere 

fristbrudd:25 i  juni, 52 i  juli 52 og 28 i august. Arbeidet med  å få kontroll på ventelister og 

pasientflyt er intensivert, og prognosen tilsier at klinikken vil være tilbake til null i november.  

Det er flere årsaker til  at en ikke har greid å gi tilbud i henhold til prioriteringsveilederen. De tre 

viktigste er at en har hatt en lang periode med økt henvisning til PBU, samt stor turn-over og 

forhøyet sykefravær.  

PBU pol rapporterer at flere pasientene har alvorligere tilstandsbilder og trenger mer oppfølging enn 

tidligere. Dette gjør at behandlere bruker mer tid på pasienter med alvorlige tilstandsbilder, og i 

noen grad må nedprioritere pasienter med moderate til moderat/lettere tilstander. Dette er ikke en 

ønsket situasjon fra vår side, da kommunene i varierende grad har tilbud til dette mellomsjiktet av 

tilstander for våre pasientgrupper.  

PBU pol arbeider for at barn og unge med moderate til alvorlige psykisk lidelser skal ha et faglig og 

robust helsetilbud, og for å sikre at de barn og unge som trenger det mest skal få tjenester som er i 

tråd med god pasientbehandling.   

PBU har utarbeidet en tiltaksplan for å redusere fristbrudd til null og holde dette stabilt fremover. Vi 

har pekt på den positive effekten av tiltakene for å nå målsetningen, men tiltakene kan ha  

potensielle negative konsekvenser så de er derfor også skissert i samme tabell. Sammenholdt har vi 

likevel tro på at disse tiltakene vil ha den nødvendige effekten.  

 

Tiltaksplan Positive konsekvenser  Negative konsekvenser 

Samhandling med 
kommunene 

Bruk av avklaringsmøter med  
inntak ute i samarbeid med  
kommunen sikrer rett 
prioritering som innebærer at 
kommunen tar ansvar for de 
med milde til moderate 
psykiske helsevansker.  

Merarbeid for enhetsledere. 
Legger beslag på ressurser i 
poliklinikkene.  

Effektivisering av rutiner 
knyttet til pasientforløp 

Forbedre planlegging og 
administrering av pasientforløp 
i alle poliklinikker. 
Stimulere til delingskultur 
mellom enhetene.  
 

 

Ansatte i alle stillinger Full bemanning, med fokus på 
rekruttering av spesialister vil 
redusere fristbrudd. 
Alternativt ansette andre 
faggrupper midlertidig. Eks: 
sykepleiere for å avlaste leger 

Fører til økt belastning på 
avdelingens gjenværende 
spesialister. 
Nytilsatte og uerfarne trenger 
erfaringsmessig mer tid enn 
erfarne og klarer derfor som 
regel ikke å oppnå samme 
konsultasjonstall som mer 
erfarne. 
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ADHD prosjekt Effektivisere forløpene til 
pasientgruppen med flest 
fristbrudd. Pasientene unngår 
fristbrudd og får en raskere 
diagnostisk avklaring. 

Reduserte forløpstid kan 
påvirke kvalitet og kvantitet i 
oppfølging. En risiko er at dette 
fører til økning i andel som 
rehenvises.  

Omdisponering av ressurser i 
avdelingen 

Omdisponering av ledige 
lønnsmidlerfor tilsetting av 
personell som kan dempe 
arbeidsbelastningen. 

Kan medføre midlertidige 
endringer i arbeidsoppgaver for 
berørte ansatte.  

Samarbeid om legeressurser Få besatte legestillinger i 
Stavanger fordrer samarbeid på 
tvers for å sikre medisinsk 
oppfølging av pasientforløp. 
Jevner ut intern ventetid for 
medisinsk oppfølging i 
enhetene. 

  

Utvide alderssegmentet til 
spe- og småbarn 

Utvide fra 0-3 år til 0-4 år, vil 
avhjelpe poliklinikkene.  
God spesialistdekning i spe-og 
småbarnsteamet. 
Bedre kvalitativt tilbud til de 
yngste. 
Andre helseforetak har gjerne 
0-5 år.  

Økt belastning på ansatte spe 
og småbarn som er vurdert å 
være akseptabel.  

Kveldspoliklinikk Kan redusere fristbrudd. 
Kompensasjonen for 
merarbeidet i kveldspoliklinikk 
oppleves rimelig for leger og 
psykologer jfr vanlig overtid og 
dermed mer motiverende. 
Mulighet for å planlegge 
overtid kan føre til opplevd 
redusert arbeidsbelastning. 

Dette tiltaket er brukt 
periodevis gjennom pandemien, 
men erfaringen tilsier at brukt 
over tid så fører det til en 
opplevelse av høyt arbeidspress 
med risiko for økt sykefravær og 
i verstefall økt turnover. 
Vurderingen er at en ikke 
ønsker å ta dette tiltaket i bruk.  
Redusert bemanning på 
kveldstid fører til at flere 
oppgaver må unntas 
kveldspoliklinikk. 
Redusert tilgjengelighet i fht 
samarbeidspartnere.  
Fører til vansker med å dekke 
vakansvakter for LiS, da de 
velger kveldspoliklinikk som er 
bedre kompensert og mindre 
belastende. 
Negative økonomiske 
konsekvenser. 
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Prosjekt  «Akutt tverrfaglig spesialisert rusbehandling - HST» 

I styringsdokument av 23. februar 2022 fra Helse Vest til Helse Stavanger fremgår det under kapittel 

«Hovudmål 3: Rask tilgang til helsetjenester og samanhengande pasientforløp» at all ø-hjelp  og 

medisinsk overvåkningstilbud for pasienter med rusmiddelavhengighet skal håndteres i 

helseforetakene. Helse Stavanger har fulgt opp dette oppdraget gjennom etablering av et 

prosjektdirektiv med ulike delgrupper som ser på en foretakets totale døgntilbud innenfor TSB.   

Arbeidsgruppen som jobber med å utrede og forberede for oppstart av en akutt post som skal kunne 

håndtere all ø-hjelp og medisinsk overvåkning for pasienter med rusmiddelavhengighet inkluderer i 

tillegg til representanter fra avdeling rusavhengige også representanter fra klinikk psykisk helevern 

voksne, prehospital klinikk og mottaksklinikken for å sikre at tilbudet etableres med den nødvendige 

somatiske kompetansen og samhandlingen som kreves for å ivareta denne pasientgruppen.  

I tillegg til å ta imot pasienter i behov av ø-hjelp og medisinsk overvåkning er det planlagt å overføre 

pasienter under Helse og omsorgstjenesteloven §10-2 til denne nye akuttposten. Disse pasientene 

ivaretas i dag i en akutt psykiatrisk sengepost i klinikk psykisk helsevern voksne. Overføring til ny 

akuttpost for pasienter med rusmiddelavhengighet vil sikre de tilgang til den rusmedisinske 

kompetansen som ligger innenfor avdeling rus og avhengighet.  

Ambisjonen er å starte opp det nye tilbudet fra årsskiftet.  

Sengeposten skal etableres i 2. etasje i E-bygget. Denne etasjen har tidligere vært brukt til sengepost 

drift og krever derfor kun mindre ombygninger. Dette arbeidet er allerede startet opp. Vi har også 

startet rekrutteringsprosessen for å sikre at vi har tilstrekkelig bemanning til å starte opp tilbudet 

som planlagt.  

 

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

pasientsikkerh 
Styrke forskning innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet er andre 
hovedmål i oppdragsdokumentet.  
 
Det var en stor dag da professor Håvard Søiland ble tildelt årets forskningspris på SUS 26.august. 

Søiland har siden 2002 bidratt sterkt til at brystkreftpasienter skal få en bedre oppfølging og 

behandling, blant annet gjennom å etablere Forskningsgruppa for brystkreft på SUS, og ved å 

realisere en regional, prospektiv biobank. Gjennom systematisk arbeid har professor Søiland og hans 

forskningsgruppe klart å identifisere markører i blodet som kan indikere tidlig tilbakefall av 

sykdommen før svulsten kan diagnostiseres klinisk og radiologisk, som er et viktig gjennombrudd. 

Forskningsgruppa er bredt sammensatt, og favner også prosjekter som omhandler senfølger og 

livskvalitet hos brystkreftoverlevende, og bidrar derfor sterkt til en helhetlig vitenskapelig tilnærming 

til sykdommen. Samme dag som forskningsprisen ble delt ut fikk Forskningsgruppe for brystkreft 

tildelt 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank, som er en viktig kapital inn i det videre 

arbeidet.  

Avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved kreftavdelingen fikk i juni tildelt fem millioner for å styrke 

kapasitet og infrastruktur for kliniske studier fra kreftforeningen. Gjennom denne tildelingen kan 

både kreftavdelingen og samarbeidende avdelinger slik som radiologi  og patologi øke kapasiteten 

ytterligere for å kunne tilby kliniske studier for kreftpasienter.  
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Helse Stavanger har i lang tid satset på lærlinger, og i august har sykehuset tatt imot over 40 nye 

lærlinger innen helsefag, ambulansefag og portørfaget. Gjennomføringsgraden er høy, og foretaket 

har tilsvarende satset på å bygge opp et godt veiledningsmiljø for elevene. Nye LIS1-kolleger er også 

ankommet. De har allerede gjennomført sitt introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet 

omfatter både somatikk og psykiatri, og har en naturlig overgang til utdanningsprogrammet med 

læringsmål for LIS1. Programmet inkluderer også en strukturert evaluering tilbakemelding til den 

enkelte, og tilbakemeldingene på introduksjonskurset har vært gode.  

Utdanningsavdelingen jobber nå med å ferdigstille en pedagogisk plattform for foretaket, som både 
skal favne verdier og mål, men ikke minst gi god veiledning til hva som er de gode pedagogiske 
virkemidlene i alle komeptanseløft som foretaket har nå og på nye SUS. 
 
Det er nå besluttet at det opprettes en egen avdeling for simulering og simuleringsbasert læring, som 
vil gi en samlet kraft både innenfor simulering som læringsmetode og kompetanseheving, men 
samtidig konsolidere videre forskning og kunnskapsbasert utvikling av simulering i helsetjenesten. 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 

Uønskede hendelser 

Antall pasientrelaterte uønskede hendelser som er registrert i Synergi holder seg nokså stabilt. 

Antallet pasientrelaterte saker har ligget på ca. 500 pr. måned, men i juli og august måned er det 

registrert ca. 400.  

I 2021 er det meldt 36 saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 28 hendelser til Statens 

helsetilsyn, 9 innen psykisk helsevern og 19 fra somatiske enheter.  

PasOpp undersøkelsen 

Høsten 2021 ble nasjonal spørreundersøkelse, PasOpp, gjennomført blant et utvalg pasienter 

utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Fra Stavanger universitetssjukehus 

svarte 213 av 400 pasienter på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 57.  

Pasienter fra Stavanger universitetssjukehus er stort sett fornøyd med sykehuset og svarer nokså likt 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Resultatene for Stavanger universitetssykehus i 2021 

avviker i liten grad fra resultatene i 2020.  

Imidlertid skårer sykehuset signifikant lavere enn gjennomsnittet for sykehus på indikatoren 

pasientsikkerhet. Når en ser på skåren i enkeltspørsmålene, er resultatene like eller noe dårligere på 

det enkelte spørsmål, uten at disse endringene er signifikante. Imidlertid gir dette samlet en 

signifikant dårligere score (gjennomsnitt: 2021 ( 81) enn i 2020 (86)). 

Det er ingen åpenbare årsaker til dette, men det kan se ut som ett område utmerker seg negativt. 

Dette omhandler administrative feil som rot i papirer, prøvesvar som uteble, pasient ble ikke innkalt 

som avtalt eller undersøkelser ble ikke bestilt. Denne type administrative feil er noe som også 

fremkommer i avvikssystemet.  

Det vil ikke bli utført en PasOpp undersøkelse i år på grunn av ressurssituasjonen i FHI. 

 

 

5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
 

https://helse-stavanger.no/Documents/Pasienters%20erfaringer%20med%20norsk%20sykehus%20i%202021.%20Resultat%20fra%20Stavanger-universitetssjukehus.pdf
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Alle foretakene i Helse Vest ser en økning i gjennomsnittlig ventetider gjennom sommermånedene. 
Dette er en normal sesongvariasjon og pasientene ved Helse Stavanger opplever en tilsvarende 
utvikling. Normalt blir ventetiden noe redusert i løpet av høsten.  
 
Tilsvarende utvikling er det på fristbrudd og på foretaksnivå er det færre fristbrudd i august 22 enn 
samme måned i 2021 og 2020. Sammenlignet med 2019 er det stor forskjell. I august 2019 var det 
104 fristbrudd ventende. I august 2022 er det 1 198 fristbrudd ventende.  
 
Ved å bryte ventetid og fristbrudd ned på pasientgrupper, kommer det tydelige frem en svært 
uheldig utvikling for barn og ungdom både innen somatikk og psykiatri. Innen somatikk er 
gjennomsnittlig ventetid for ventende 92 dager og til sammenligning var det 55 dager i 2019. Det er 
575 fristbrudd for ventende. Det var 23 fristbrudd for ventende i 2019.  
 
Det er gledelig å se at ventetiden for beintetthetsmåling er gått ned fra over 52 uker høsten 2021 til 4 
uker.  
 
Utviklingen for psykiatri er omtalt i tidligere avsnitt.  
 

 

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.    

Styret fikk i sitt junimøte en oppdatering av status for arbeidet. Siden den gang er analysearbeidet 
videreført. Høyt omfang av ekstraarbeid, forskjøvet arbeid og overtid (EFO) påvirker pasienttilbudet, 
medarbeidere og økonomi i negativ retning. Administrerende direktør ønsker derfor å finne 
virkningsfulle tiltak i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det er avtalt møter med 
klinikkledelsene for å diskutere klinikkvise detaljer. Temaer som skal diskuteres er bla.: 

- Planleggingshorisont (langtidsplanlegging av arbeidstid for klinisk personell i tråd med 
programmet Vel planlagt) 

- Omfang av tentative timer for elektiv aktivitet – målet er å øke omfang av tildeling av 
konkrete polikliniske timer.  

- Optimalisere arealbruken i poliklinikken 
- Bruk av kveldspoliklinikk 
- Analyse av døgnbemanning – faktisk bemanning vs bemanningsplan. 
- Omfang av ekstraarbeid, forskjøvet arbeidstid og overtid (EFO) – enhet for enhet. I 

analysearbeidet inngår også bruk av EFO ift. ulike vakttyper og ukedager.   

 
 

7. Byggeprosjektet og mottaksprogrammet 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 Det var virksomhet på byggeplassen gjennom hele ferien, ingen skader registrert gjennom 

ferieperioden. En personskade med kutt i finger i august som måtte syes etter uforsvarlig 

bruk av båndsag. 

 HMS og sikkerhetsnivået blant de 500-600 på byggeplass har vært meget bra, men en 

begynnende ukultur i å ikke bruke verneutstyr som briller og hansker som foreskrevet 

 Kampanje for bruke av personlig verneutstyr i slutten av august.  

 Antall personer på byggeplass er økende, og i slutten av august var det en dag 763 personer 

inne på byggeplass, høyeste antall så langt 
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 Byggeprosjektet følger planlagt fremdrift og flere entreprenører har benyttet ferieperioden 
til å hente seg inn der man lå litt etter på planen. 

 For råbygget bygg B del 2 pågår kun stålarbeider etter ferien, og Kruse Smith Entreprenør AS 
skal være ferdig på byggeplass til ca. 1 oktober 

 God fremdrift på innvendige arbeider og det er fremdeles i bygg A sør en er kommet lengst 
kommet lengst 

 Startet arbeidet med beplantning, steinlegging og øvrig arbeid i atriene i bygg A før ferien, og 
nå er begge atriene i bygg A ferdige og fremstår som svært innbydende og flotte, det 
mangler kun noen faste benker. Atriet i bygg D er og så godt som ferdig, med beplantning og 
diverse installasjoner beregnet på barn. Planlagt innheising av Bjørn Bjarres skulptur uke 36 

 Helikopterlandingsplass i sluttfasen, leskur mot tursti montert, gjenstår asfaltering av 
testveien og varsellys skjermvegger. 

 Anskaffelsesplaner for medisinteknisk utstyr samt grunnutstyr tar mye av ressursene 
fremover med bidrag fra flere, det haster med å komme i gang med alle anskaffelsene, som 
ligger noe etter planen. Innleid ny fagleder MTU som har installert tungt utstyr i flere store 
sykehusprosjekter. Assisterende prosjektdirektør har overtatt ansvaret for området 

 Bjelland har startet opp arbeidet med K7804 Kristine Bonnevies vei før sommeren og det har 
vært stor aktivitet, trafikken er f eks lagt om nede på Madlaveien der det skal spuntes og 
opparbeides sykkelunderganger.  

 Stor interesse for besøk på byggeplass, besøksverter er nå i gang med å gjennomføre 
omvisninger av våre egne ansatte og følger faste ruter for å forstyrre byggearbeidene i minst 
mulig grad  

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

 Fasadearbeidene fra Faber Bygg delovertas bygg for bygg, og bygg A ytterfasader ble overatt 
før ferien, fortsetter med de øvrige bygg etter som de blir ferdige utover høsten  
 
 

Mottaksprogrammet   
Mottaksprogrammet jobber tett med byggeprosjektet for å definere roller og ansvarsområder i 

sluttfasen av byggeprosjektet, byggetrinn 1.. Beskrivelse av overføring fra prosjekt til drift er planlagt 

ferdigstilt høsten 2022.  

Samarbeidet med rådgiver for flytting og idriftsettelse, Health Care Relocation, er etablert. 

Representanter fra SUS og Nye SUS prosjektet reiser til Herlev i september for å observere 

flytteprosess (utstyr- og pasientflytting).  

Detaljert kartlegging av eksisterende utstyr er pågående, både medisinteknisk utstyr (MTU) og 

grunnutstyr. Formålet er å identifisere alt utstyr som kan gjenbrukes, samt identifisere og vurdere 

behov for anskaffelser. Det har gjennom sommeren blitt etablert en database (dRofus) for rom på 

Våland, tilsvarende som er etablert for arealene på Ullandhaug. dRofus databasen er sentral for 

kvalitetssikring og videre oppfølging av utstyrslister.  

Anskaffelser har høyt fokus, tiltak er iverksatt for å ytterligere sikre kvalitet og effektivitet i 

prosessen. Som normalt etableres anskaffelsesteam for hver forestående anskaffelse for å sikre 

forankring og deltakende brukerkompetanse.  

Innføring av ny teknologi og kliniske system er forutsetning for effektive arbeidsprosesser. Det pågår 

opplæring i flere systemer bl.a. Dips Arena (journalsystem) som skal innføres 28. november 2022. 

Imatis-løsninger (skjerm og telefoni løsning for kommunikasjon og klinisk logistikk) er innført ved 

flere avdelinger. Parallelt pågår optimalisering og videreutvikling av integrasjoner og nye 

funksjonaliteter for de ulike kliniske systemene.  
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Organisasjonsutviklingsteamet støtter og veileder hver avdeling med deling av aktivitet mellom 

Våland og Ullandhaug. Stabil, elektiv aktivitet til Våland og øyeblikkelig hjelp til akuttsykehuset på 

Ullandhaug. Arbeidet gir beslutningsstøtte for videre innplassering av aktivitet i arealene og 

planlegging av areal til sambruk.  

Flere organisasjonsutviklingsprosjekt har implikasjoner for organisering, ledelse og bemanning i nytt 

sykehus. Medarbeidere og ledere deltar i det pågående utredningsarbeidet, og sykehusets 

ledergruppe rådføres jevnlig. Utredning som ferdigstilles i høst er korttidskonsept, felles intermediær 

enhet, ledermodell på sengeområdene og retningslinjer for ledelse av aktivitet på Våland i 

Mellomfasen.   

 

 

8. Økonomi 
Resultatet for august er negativt med 16 millioner kroner. Budsjettavviket er negativt med 35 

millioner kroner. Hittil har vi et negativt budsjettavvik på 187 millioner kroner. 

Det er to store kostnader som påvirker resultatet i august negativt. Det dreier som medikamenter 

som beløper seg til i overkant av 15 milloner kroner til behandling av en sjelden tilstand. Det er også 

gjennomført en tilbakebetaling for Helfo-refusjoner fra TSB på ca 14 millioner kroner og det 

reduserer inntekten for avdelingen. Tilbakebetalingen skyldes feilkoding i 2019, 2020 og 2021. Justert 

for disse engangseffektene er det negative resultatavviket på 5,3 millioner kroner.  

Det er også to engangseffekter som påvirker resultatet positivt. Det er en positiv engangseffekt av 

balanseføringer: Husleieavsetning som er redusert med 1,5 millioner kroner og inntekter fra E-sykler 

på ca 5 millioner kroner. Til sammen utgjør dette ca 7 millioner kroner i positiv effekt ved reduserte 

kostnader på øvrige driftskostnader. 

Justert for både de negative og posivite engangseffektene er resultatavviket 13 millioner kroner.  

Sett bort fra tilbakebetalingen på TSB, har foretaket positivt avvik på inntektene. ISF- somatikk har 

positivt avvik på kr 5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring sett opp mot tidligere måneder. Hittil 

i år er avviket negativt med 45 millioner kroner.  

Avvik på lønn ser om lag likt ut som tidligere i sommer. 

Høye varekostnadene er hovedsakelig pga medikamentet som er omtalt i forrige avsnitt. I tillegg 

kommer Spinraza som ikke er periodisert inn i budsjettet for august. H-resept har høye kostnader i 

august, men et lite negativt avvik hittil.  

Det er også et negativt avvik på Laboratorie rekvisita og skyldes prisøkning fra en leverandør.  

Investeringer 

Foretaket har investert for 190 millioner kroner i august. Det meste av investeringer kan henføres 

nye SUS. Budsjett er økt med 13,3 millioner kroner knyttet til ombygging/tilpasning sikkerhet 

psykiatri. Ombyggingen er finansiert av midler Helse Vest. 

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 654 millioner 

kroner ved utgangen av august 2022, hvorav 248 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Driftskreditten er ubenyttet. 
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Tiltak for økt aktivitet og reduserte kostnader 

I sak 34-22 vedtok styret tiltak for å øke aktiviteten og redusere kostnadene. Her er status på tiltakslisten.  

 

 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 

Tiltak Ansvarlig 
Effekt for 

2022 (mill)

Estimat per 

august
Status per august

Avvikling av pandemi-struktur 

Mottaksklinikken

Klinikksjef 

Mottaksklinikken
61 26

Økt aktivitet poliklinikker
Klinikksjef 

Mottaksklinikken
2,4 Tiltak ikke i gang, men plan for høsten

Kardiologisk dagbehandling flyt
Klinikksjef 

Mottaksklinikken
1,2 1 0,1

Redusere liggetid enkelte 

pasientgrupper

Klinikksjef 

Mottaksklinikken
1,2 Venter på tilbakemelding

Bedre medisinsk koding
Klinikksjef 

Mottaksklinikken
0,2 Venter på tilbakemelding

Tidligere utskrivelse pasienter i 

utredningsforløp

Klinikksjef 

Mottaksklinikken
0,3 Venter på tilbakemelding

MIO/MIKO redusere forskyvninger
Klinikksjef 

Mottaksklinikken
1 Tiltaket har ikke synlige resultater. 

Bruk av legespesialister/overleger i 

LIS vaktsjikt for å fylle vaktnummer.

Klinikksjef 

Mottaksklinikken
0,7 0 0,3

Redusert renhold som følge av 

pandemi
Divisjonsdirektør Driftsserv. 1,2 0,72 1,2 hittil mai, null kostnader siden

Redusert vakt og sikring som følge av 

pandemien
Divisjonsdirektør Driftsserv. 1,1 0,66 1,1 hittil mai, null kostnader siden

Reduserte portørtjenester Divisjonsdirektør Driftsserv. 0,2 0,12 0,2 hittil mai, null kostnader siden

Redusert smittevern i 

buffetseksjonen
Divisjonsdirektør Driftsserv 0,2 0,12 0,2 hittil mai, null kostnader siden

Økning av polikliniske inntekter ØNH 

P22 prosjekt Oppgaveglidning 

Klinikksjef Hode- hals og 

rehabilitering (HHR)
0,5 0,2

Tiltak delvis i gang, og har gitt en effekt per august på 0,2 MNOK. 

Ytterligere tiltak forventes iverksatt fra oktober 2022, og 

totaleffekten for året er ventet å lande et sted mellom 0,3 og 0,5 

MNOK.

Bedre koding. (Forutsatt at 10 % av 

avviket mellom reell og budsjettert 

indeks skyldes kodekvalitet)

Klinikksjef HHR 0,8 0 Tiltaket har ikke hatt effekt

Ernæringsscreening (Også P22) Klinikksjef HHR 0,4 0 Tiltaket har ikke hatt effekt

Prosjektstilling Øye - merinntekt Klinikksjef HHR 0,5 0 Tiltak iverksatt fra september 2022.

Samlet 91,1 34,32


