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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
 
Per april er covid-19 pandemien over i en annen fase og sykehuset er ute av beredskap. Samtidig har 
de siste månedene vært preget av høyt sykefravær, svært stor pasientpågang og høyt belegg.  
 
Innenfor somatikk er ventetid for pasientene redusert, men innenfor psykisk helsevern voksne og 
barn øker ventetidene og flere langsiktige tiltak er igangsatt. Administrernde direktør er bekymret for 
situasjonen som berører en særlig sårbar pasientgruppe.  
 
Helse Stavanger  tilbyr fortsatt god behandling innen kreft, og dette bekreftes av de gode måltallene 
på pakkeforløp innen kreft.  
 
Epikrisen er et veldig viktig samhandlingsverktøy. Epikrisetidene er dessverre ikke i henhold til de 
regionale måltall, men det er økt oppmerksomhet i foretaket på hvor viktig dette er.  
Administrerende direktør forventer at tallene blir bedre de neste månedene.  
 
Den økonomiske utviklingen for foretaket er bekymringsfull. Pandemien og påfølgende høyt 
sykefravær har bidratt til foretaket per april har et avvik mot budsjett på 125 millioner kroner. Alle 
klinikkene har iverksatt tiltak som skal bidra til at foretaket er på budsjett i andre halvår.  
 

I tråd med forespørsel fra styret i desember har administrerende direktør fortsatt arbeidet med å 

kartlegge bruk av overtid og merarbeid samt 0-prosent-stillinger. Bruken av 0-prosent-stillinger er 

størst i klinikk for Psykisk helsevern voksne og klinikken har startet opp et prosjekt som ble utsatt på 

grunn av pandemien. En gjennomgang av kartleggingen er planlagt for styremøtet i juni.  
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2. Beredskap og smittevern  
 

Covid-19 og influensa  
Pandemien er nå i en roligere fase. Regjeringen har derfor anbefalt spesialisthelsetjenesten å gå 
tilbake til normal drift og følge det lokale infeksjonskontrollprogrammet i videre håndtering. Helse 
Stavanger og resten av Helse Vest gikk ut av beredskap 4.april. 

Normaliseringen innebærer at de aller fleste ekstraordinære tiltakene fra pandemien er blitt avviklet. 

Pandemipostene er avviklet, og pasienter med bekreftet covid-19 blir lagt på respektive avdeling 

knyttet til hoveddiagnose. Det vil fortsatt være nødvendig å kartlegge koronastatus ved innleggelse 

for å unngå smitteutbrudd i enheter med flere sårbare pasienter. Det er lagt planer for håndtering av 

en eventuell ny økning i covid-19 pasienter. Den siste måned har man sett en forbigående økning i 

antall innleggelser knyttet til sesonginfluensa. Beredskapsledelsen har ingen planlagte møter, men vil 

bli innkalt dersom det oppstår behov.  

 

Situasjonen i Ukraina  
Konsekvensene av denne krigen har gjort at Helse Stavanger HF har måttet planlegge for ulike 
scenarioer med disse hovedområdene; flyktningestilstrømming, IKT-sikkerhet og cyber-hendelser, 
samt atomberedskap. I tillegg har krigen ytterligere forverret de globale utfordringene knyttet til 
forsyning/leveranse av medisinskteknisk utstyr/engangsartikler.  

Helse Stavanger HF samarbeider tett med Helse Vest RHF om ulike problemstillinger knyttet til disse 
områdene. Det er etablert møtepunkter med Statsforvalteren i Rogaland, kommunene og andre 
samvirkeaktører i regionen.  

 

Flyktningsituasjonen  
Som følge av krigen i Ukraina mottar europeiske land et stort antall personer som er fordrevet fra 
landet. Norge bidrar i de felles europeiske ordningene for å hjelpe dem som er på flukt. Flyktninger 
kan trenge spesialisthelsetjenester i Norge på tre måter:  

 Pasienter med alvorlige skader/sykdom flyttes til Norge for utredning/behandling.  
Helse Stavanger har utarbeidet retningslinjer basert på nasjonale/regionale føringer for 
medisinsk evakuering, men har hittil kun tatt imot 1 pasient på denne måten.  

 Flyktninger som kommer til Norge kan trenge utredning/behandling for mange vanlige 
sykdomstilstander. Helse Stavanger har utarbeidet retningslinjer for registrering og 
dokumentasjon.  Det er også utarbeidet et eget system for tolketjenester.  

 Gjennomlevde traumatiske opplevelser kan trenge oppfølging i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. I Helse Stavanger er det Transkulturelt senter som ivaretar ansvaret 
med veiledning ut til kommunene.  

Det er utarbeidet egne sider på intranett, hvor informasjon om ulike tema vedrørende 
flyktningsituasjonen er samlet. 
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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).  

 

Aktivitet psykisk helsevern voksne 

Antall døgninnleggelser hittil i år er noe høyere enn fjoråret, mens april ligger ca 3 % lavere enn året 
før. Det er stor variasjon mellom avdelingene, og så langt i år har akuttavdelingen og Sandnes DPS 
hatt størst økning i antall innleggelser.  
  
Aktiviteten ved poliklinikkene er også i mars og april lavere enn forrige år, og lavere enn plan. I 
hovedsak er dette på grunn av mange ubesatte stillinger ved poliklinikkene. Akkumulerte tall for 
første kvartal er ca 6 % lavere enn fjoråret.  
 
Bemanningsssituasjonen er i gradvis bedring gjennom pågående tilsettingsprosesser og redusert 
fravær på grunn av sykdom. Det tar likevel litt tid før nyansatte er oppe i full aktivitet. 
Aktivitetstallene viser at per ansatt som er på jobb, er pasientaktiviteten jevnt over høyere enn 
fjoråret. Det kan delvis forklares med ekstrapoliklinikk som er iverksatt på flere DPSer. Antall 
ventende faller noe, men de som har startet, og de som venter, har nå ventet lengre enn måltallet.  
Henvisninger til psykisk helsevern voksne er noe lavere de siste tre månedene, noe som betyr at den 
stigningen som har vedvart over tid ser ut til å ha flatet ut i perioden.  
 
 
Rekruttering psykisk helsevern voksne 

Rekrutteringssituasjonen for lege- og psykologspesialister har ikke bedret seg så langt i 2022. Det 
mangler fortsatt mange overleger og psykologspesialister.  Sistnevnte gruppe er ytterligere redusert 
siste måned. Klinikken har midlertidig dedikert en 40 % prosjektstilling til arbeid med 
rekrutteringstiltak rettet mot disse gruppene. Et av tiltakene er internasjonal rekruttering gjennom 
konsulentbyrå. Om dette lykkes, vil nye spesialister kunne være klar om ca et år.  
 
I tillegg til spesialister er det krevende å få tilsatt leger i utdanningsstillinger (LIS3). Dette fører til 
vansker med å fylle funksjoner i forvaktslag, og det reduserer arbeidskapasitet i kliniske enheter. 
Flere LIS3 har også tilretteleggingsbehov for vakttjeneste, noe som øker arbeidsbelastningen på de 
gjenværende.   Klinikken har startet et arbeid med å se på organiseringen av vaktlag og LIS-
utdanningen, for å bedre arbeidsvilkår og rekruttering til denne viktige gruppen. Dette arbeidet har 
høy prioritet.  
 
HMS psykisk helsevern voksne 

Av topp 5 risiko, er medarbeidere i klinikk psykisk helsevern mest utsatt for trusler om vold. Hittil i 
2022 er det registert og ferdigbehandlet 75 tilfeller. Det er en markert nedgang fra 2021, og også 
lavere enn 2020. En av disse er kodet med potensiell risiko i høyeste klasse («død»). Det har høy 
prioritet å bedre sikkerheten og tryggheten for medarbeidere. Etter pandemien har nå undervisning i 
MAP (møte med aggresjonsproblematikk) kommet opp på normalnivå, slik at både kunnskaper om 
deeskalering og mestring at situasjoner som utarter seg fysisk bedres. Nyansatt miljøterapifaglig 
rådgiver har et særlig fokus på det faglige arbeidet i klinikkens døgnavdelinger, herunder å forstå og 
forebygge tvang og uønskede hendelser.  
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Klinikken har startet et kartleggingsarbeid sammen med eiendomsavdelingen, for å se om 
bygningsmessige tilpasninger kan bidra til reduksjon av risikosituasjoner.  
 
 
Tvang psykisk helsevern voksne 

Bruk av tvang skal være så lavt som det kan være, uten å gå på bekostning av liv og helse for 

pasienten selv, eller mennesker rundt vedkommende. Tallene varierer sterkt gjennom året, og som 

det ble omtalt i sist virksomhetsrapport, ofte i tilknytning til enkeltpersoner. Slike forhold må 

analyseres på individuelt nivå, og målrettede tiltak iverksettes. I mars  ble det fattet 82 

tvangsmiddelvedtak i klinikken, mens det i april ble fattet 54. Kontroller har utarbeidet utkast til 

grafisk rapport som forenkler arbeidet med å følge med på utviklingen i tvangstall i alle enhetene i 

klinikken. Det er 350 barn og unge som nå venter på et tilbud til psykisk helsevern barn og unge, noe 

som betyr at antall som venter er redusert.  

Det er meldt fra poliklinikk -lederne at enkelte barn og unge kan få tilbudet sitt etter frist. I disse 

tilfellene er foreldre kontaktet i henhold til rutinen. Frem til nå har alle akseptert at de får en 

forlenget ventetid.  

Det er fortsatt høyt belegg på ungdomspostene, med 139 pasienter akkumulert innlagt ved utgangen 

av april. Dette indikerer en prognose på ca. 400 innleggelser i 2022, mot ca. 240 i 2019. Den økte 

pågangen har medført en betydelig økt arbeidsbelastning for medarbeidere  som arbeider på 

sengepostene.  Det arbeides med løsninger for å styrkestyrke spesialistdekningen på sengepostene, 

slik at pasienter og pårørende får en godt faglig tilbud, samtidig som dette også vil bidra til å ivareta 

tryggheten for leger og psykologer i spesialisering.  Årsplanen til miljøterapeutene er styrket med 3,8 

stillinger, og startdato for disse stillingene 01.08.22.  

 

Utfordringer med å beholde spesialister / rekruttering av nye: Det har vært arbeidet både regionalt 

og lokalt med å fremskaffe en innsikt i utfordringen knyttet til rekruttere og beholde spesialister 

innen psykisk helsevern. Lokalt har snakket med  spesialistene som har søkt seg til kommunen eller  

privat praksis. I sine tilbakemeldinger har de vektlagt forhold som  stort arbeidspress over tid og 

lange arbeidsdager for å få gjort alle arbeidsoppgavene.    

   

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 11. En har ikke greid å tilsette ny avdelingsoverlege, og rekruttering av overlege 

med russpesialitet oppleves som svært krevende.  

ARA erkjenner at våre tilbud må bli bedre tilrettelagt for kvinner, slik at flere oppsøker behandling og 

gjennomfører behandlingen.  

Kjønnsfordelingen for pasientgruppa i TSB er gjennomsnittlig 70 % menn og 30 % kvinner, en 

fordeling som har vært stabil over tid. Kvinner er underrepresentert, til tross for tall som viser at 

kvinner nærmer seg menn når det gjelder utvikling av problematisk rusbruk og avhengighet 

Underrepresentasjonen kan handle om at kvinners rusproblematikk har vært mindre synlige enn 

menns og at kvinner derfor sjeldnere blir henvist til behandling. Den samlede kunnskap og praktisk 
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erfaringer viser at kjønnsdelt behandling gjør det lettere for kvinner og menn å holde fokus på egen 

behandling og endring, i tillegg til at langtidseffekten ser ut til å være bedre for kvinner. 

Det er nødvendig å se sammenhengen mellom kvinners avhengighetsproblematikk og problemene i 

forhold til dobbelt stigma, voldsutsatthet, mangel på sosialt nettverk og støtte, sammen med større 

ansvar og byrder når det gjelder familie som kan assosieres med kjønnsroller når man skal bygge et 

kvinnespesifikt tilbud. De vanskene kvinner møter når de oppsøker hjelp eller behandling for 

avhengighet ser ut til å være tosidig: de som er relatert til behandlingsprogrammene og de som er 

relatert den enkeltes sosiale, personlige og kulturelle begrensinger. 

På denne bakgrunn ønsker ARA et økt fokus på kvinnespesifikk behandling med målsetting å bygge et 

tilbud som er mer tilgjengelig for kvinner og senker barrierene for å oppsøke hjelp.  

 

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.  
 
Styret vil få en bredere presentasjon av forskningsaktivitet på SUS når den endelige rapporteringen 

foreligger i juni måned.  

Det er et tydelig budskap at forskning, og spesielt tilgang til å kunne delta i kliniske studier for 

pasienter, skal økes.  

Forskningsposten på SUS har gjennom mange år vært et solid fundament for kliniske studier, og kan 

benyttes av alle avdelingene. Noen avdelinger med stor forskningsaktivitet har valgt å integrere 

forskning tettere på drift, slik som avdeling for blod- og kreftsykdommer og barne- og 

ungdomsklinikken. Klinikkene PHBURA og PHV har sin egen FOU-enhet.  

Det er gledelig at Helse Stavanger har fått ansvar for et NorTrials senter med tema «autoimmune 

sykdommer og inflammasjon». Med denne satsingen vil vi kunne styrke kompetanse og infrastruktur 

ytterligere på tvers i sykehuset.  

Forskningsavdelingen på SUS reviderer nå forskningsstrategien etter innspill fra fagmiljøer for å 

kunne bistå kliniske miljøer og forskere enda mer målrettet og hensiktsmessig.  

Innovasjon: 

Gjennom de to siste årene har Helse Stavanger jobbet systematisk med å strukturere  samarbeid 

med næringslivet  . Et virkemiddel har vært prosjektet med innovasjonsplattformen SIRENS stroke 

som ble finansiert av Helse Vest SIRENS Stroke - Helse Stavanger (helse-stavanger.no). 

Utgangspunktet for SIRENS stroke var forskningsaktiviteter med grenseflater mot produktutvikling og 

innovasjon. Gjennom arbeidet med SIRENS stroke har vi etablert en plattform som ivaretar juridiske 

og formelle avklaringer, samt prosesskart for hvordan et slikt samarbeid kan startes og følges opp 

med en forutsigbarhet for Helse Stavanger og samarbeidsaktørene. Målet har vært å kunne etablere 

en generisk metode, som kan fungere for oss og andre foretak i Helse Vest. Finansiering til SIRENS 

Stroke løper til og med juni 2022, og plattformen som er etablert viderefører vi innenfor vår 

ordinære struktur. I tillegg har vi etablert SUS testsenter for næringsliv Innovasjon - Helse Stavanger 

(helse-stavanger.no) som skal sikre at vi har en vei inn for potensielle samarbeidspartnere. 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/innovasjon/sirens-stroke
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/innovasjon
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/innovasjon
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Tjenestene som SUS kan tilby framgår av nettsiden. Dersom det er aktuelt med større samarbeid, 

gjerne med kommunehelsetjeneste, kan HelseCampus være et godt alternativ HelseCampus 

Stavanger | Universitetet i Stavanger (uis.no). 

 

Kompetanse:  

Simulering og simuleringsbasert læring er et potent pedagogisk virkemiddel og en viktig del av 

kompetansebygging på SUS, både for studenter og i kontinuerlig kompetansebygging for våre 

medarbeidere. For å styrke simuleringsfeltet ytterligere gjennomfører vi nå en organisasjonsendring 

der vi ønsker å samle all aktivitet knyttet til simulering i en egen avdeling.  

Kompetanse og kompetanseutvikling i et bredere perspektiv vil vi legge fram på styremøte i juni.  

 
 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 

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

Uønskede hendelser 

Det er ingen store endringer i antall pasientrelaterte uønskede hendelser som blir registrert i Synergi, 

men det kan se ut som det er en svakt stigende trend siste år. Antallet pasientrelaterte saker er nå 

ca. 500 pr. måned.  

I 2021 ble det meldt 36 såkalte 3.3a saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 18 alvorlige 

uønskede hendelser til Statens helsetilsyn, 6 innen psykisk helsevern og 12 fra somatiske enheter.  

Internrevisjonen i Helse Vest 

Internrevisjonen i Helse Vest gjennomfører for tiden en internrevisjon i alle helseforetakene. 

Formålet med revisjonen er å undersøke om helseforetakene sin håndtering av uønskede hendelser 

bidrar til å sikre læring og forbedring på tvers av fagmiljø og avdelinger i foretakene og mellom 

foretak. Internrevisjonen foregår ved innsamling av dokumentasjon, samt intervjuer og egen 

spørreundersøkelse. 

 
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. 
Helse Stavanger fortsetter den gode trenden fra 2021. Når 78 % av pasienten har gjennomført 

pakkeforløpet innen standard forløpstid de første 3 månedene av 2022, betyr det det at Helse 

Stavanger fremdeles er beste helseforetak i Helse Vest, som igjen er beste regionale helseforetak i 

landet på gjennomført pakkeforløpet innen standard forløpstid (74 %). 

I 2022 har Helse Stavanger så langt inkludert 88 % av de nye krefttilfeller som skulle inn i pakkeforløp 

inn i et slikt pakkeforløp (373 pasienter av 423 pasienter). 80% har fått kirurgisk behandling innen 

fristen, mens 75 % har fått medikamentell behandling innen fristen og 69% har fått strålebehandling 

innen fristen.   

Innenfor noen pakkeforløp har foretaket fortsatt noen utfordringer. Dette gjelder i første rekke økt 
utredingstid for PET CT som omfatter blant annet pasienter med lungekreft og lymfomer. Vi har også 

https://www.uis.no/nb/forskning/helsecampus-stavanger
https://www.uis.no/nb/forskning/helsecampus-stavanger


 

side 8 
 

noe utfordringer med oppnåelse av måltallet for pasienter som starter utredning i Helse Stavanger og 
avslutter behandling / pakkeforløpet ved regionsjukehuset. Dette jobbes det kontinuerlig med.  
 
Den diagnostiske utviklingen går fort og flere undersøkelser har nå blitt en standard del av 
kreftutredningen. Dette betyr at utredningene kan ta lengre tid og ikke lenger gjør det mulig å holde 
pakkeforløpstidene.  
 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er nå 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 omfatter alle pasienter som får en kreftdiagnose, og 
ikke bare de som inkluderes i de nåværende pakkeforløpene for kreft.  Dette pakkeforløpet vil og 
inkludere pasienter med tilbakefall av kreftsjukdommen. Dette vil fordre et økt samarbeid mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten for å oppnå de gode løsninger til beste for pasientene. 
Pakkeforløpet skal starte opp i spesialisthelsetjenesten og fortsette i kommunene. Det arbeides nå på 
regionalt nivå hvordan dette skal harmoniseres. 
 
Beleggsprosent og korridorpasienter 
Per april er beleggsprosenten 95 % eller høyere i de store somatiske klinikkene og antall 
korridorpasienter stigende. Dette er rekordhøye tall og årsakene er sammensatte. Både 
beleggsprosent (andel normerte senger som er i bruk) og antall korridorpasienter er uttrykk for 
kapasitet og pasientflyt i helseforetaket. Antall korridorpasienter brukes som en kvalitetsindikator og 
målet er null korridorpasienter. Beleggsprosent og antall korridorpasienter følger ikke nødvendigvis 
hverandre. Eneroms-problematikk og isoleringsbehov kan innvirke på begge deler. Kombinasjon av 
svært stor pasientpågang og underskudd på enerom og isolater er de vesentlige faktorene til å 
forklare den pågående situasjon med svært høyt pasientbelegg og høyt antall korridorpasienter. 
Situasjonen vil neppe bedres før ved innflytting Nye SUS i 2024. 
 
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 klarer ikke å oppnå måltallet per april 2022. Dette styringsmålet blir fulgt opp 
jevnlig i dialogmøter med klinikkene. Foretaket har i tillegg mottatt klage på at samarbeidende 
instanser som legevakts- og sykehjemslege svært ofte (opptil 40 %) ikke mottar epikrise på pasienter 
de legger inn. Dette er et prioritert forbedringsområde i 2022 og de første målingene har vist en god 
utvikling for somatikk samlet og i klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.  
 

  

 Utvikling i antall utskrivningsklare pasienter og liggedøgn.  

I 2020 var det generelt få utskrivningsklare pasienter og dermed få liggedøgn i sykehuset som 
kommunene måtte betale for.  
Det kan se ut til at antallet utskrivingsklare pasienter nå igjen er økende. I 2022 har 
samhandlingsseksjonen sammen med fagdirektøren avtalt faste møter med kommunaldirektørene i 
hhv. Stavanger og Sandnes for å løfte utfordringsbilde til et overordnet nivå.  I 2021-22 er det særlig 
Sandnes kommune som har hatt mange utskrivningsklare liggedøgn. Disse utgjorde i 2021 en kostnad 
for kommunen på vel 7 millioner. Hittil i år er Sandnes kommune fakturert for cirka 2,7 millioner 
kroner.  
Samhandlingsseksjonen følger utviklingen nøye og kontaktes både av sengepostene og kommunene 

når det er behov for koordinering på tvers av fag og organisasjoner eller avklaringer knyttet til 
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enkeltpasienter er ønskelig. Stort press på sengene på SUS gjenspeiler som regel tilsvarende press i 

kommunene. Det jobbes kontinuerlig for å finne løsninger for bedre pasientflyt. Det høye belegget 

sykehuset i vinter har også medført et ekstra press på både lege- og omsorgstjenesten ute i 

kommunene med tanke på å unngå innleggelser og sikre mottak av utskrivningsklare pasienter.  De 

 

5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
 
Per april er ventetidene for ventende og behandla i den somatiske delen av driften over det 
regionale måltallet, men fallende og på samme nivå eller under de andre helseforetakene i Helse 
Vest. Gitt pandemi-situasjonen og det høye sykefraværet de siste måneder er dette ekstra gledelig. 
 
Innen psykisk helsevern er ventetidene fremdeles godt over det regionale måltallet både for 
barn/unge og voksne. Konkrete tiltak er igangsatt og følges opp kontinuerlig. Den spesielle 
situasjonen i psykisk helsevern barn og ungdom har blitt fulgt fra måned til måned og jevnlig 
rapportert til styret. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har ventetidene alltid ligget godt 
under det regionale måltallet. 
 
Antall fristbrudd hos behandla er fremdeles fallende. Gitt utgangspunktet med langvarig pandemi og 
lange ventetider så er dette veldig gledelig. Når det gjelder ventende pasienter så er fremdeles 
Klinikk A og Kvinne- og barneklinikken de som utpeker seg med stort antall fristbrudd. Situasjonen er 
kjent og tiltak er igangsatt i begge klinikker.  

 
 

6. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 En fraværskade i perioden, person fikk markise i hodet ved vaktbuen.   

 Fremdeles høyt fokus på arbeid i høyden, avdekket sviktende rutiner ved flere anledninger, 
entreprenørene utfordret på tema ukentlig 

 Byggeprosjektet følger planlagt fremdrift og er ikke nevndeverdig påvirket av pandemi 

 Det er økende aktivitet på byggeplass og over 500 personer på byggeplass daglig i mars 

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

 Grunnarbeider er ferdig, og det er enighet om sluttoppstilling til kontroll. Litt restarbeid 
overført ny entreprise for samme ENT (helipad og atrier) 

 Betongarbeider: enighet mellom BH og ENT om sluttoppstilling, kontrakt avsluttet  

 For ytterligere detaljer ad status på byggeplass henvises til kvartalsrapporten 

 De fleste i byggherreorganisjonen er tilbake på kontor, hjemmekontor kun etter avtale 

 Innleieandelen er økende og det skal iverksettes kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
 

Mottaksprogrammet   
Mottaksprogrammet jobber tett med byggeprosjektet for å sammenstille planer og tidsfrister. Dette 

arbeidet vil være pågående de neste årene frem mot innflytting. Roller og ansvarsområder i 

sluttfasen samt overføring fra prosjekt til drift defineres i et dokument kalt Samlet plan, dokumentet 

er under arbeid.  
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Organisasjonsutviklingsarbeidet har fokus på å støtte klinikkene i å dele drift mellom Våland og 

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

Deling av drift krever økt fokus på planlegging av aktivitet i klinikken.  

Foretaket øver på nye måter å jobbe på tilpasset nye areal; sengepostprosjektet følger plan for 

utrulling av kliniske arbeidsprosesser, pilotstue er reetablert iht. plan uke 17 og enhet for tverrfaglig 

samarbeid psykiatri, somatikk og rus (TOBA) er i drift. Evaluering TOBA pågår.  

Klargjøring for drift har etablert nettverk for avdelingskoordinatorer i tråd med anbefaling fra andre 

sykehus (Kalnes, Karolinska, Gødstrup). Det er etablert en virtuell flyttekoffert som blant annet skal 

støtte hver avdeling med avdelingsspesifikke forberedelser til flytting. Flyttekoffert i EQS/ intranet er 

delt med BUS2 prosjektet i Helse Bergen, Vestre Viken og Rikshospitalet. Prosedyre for risikostyring i 

Mottaksprogrammet er etablert og godkjent i prosjektstyret.  

Innenfor teknologiområdet oppdateres og tilgjengeliggjøres detaljplaner for IKT innføring. Det er 

startet opplæring i nye kliniske program (pr. d.d. DIPS Arena). Det arbeides med en 

kommunikasjonsplan for å sikre helhetsforståelse for dagens innføringer frem mot nye areal og 

arbeidsprosesser, herunder eksempelvis samhandlingsflater og kommunikasjon i klinikken (skjermer, 

telefoni, kliniske mobile arbeidsstasjoner mv.). Det er fokus på kritiske integrasjonsbehov for 

applikasjoner i sentrale IKT system. Behovene ønskes fremhevet i den regionale prioriteringslisten 

over utestående integrasjoner. Plan for anskaffelse og installasjon av MTU har høyt fokus, det er 

kritisk å sikre tilstrekkelig medisinteknisk kompetanse inn i arbeidet. Tiltak er iverksatt.  

 

7. Økonomi 
Resultatet for april er negativt med 4 millioner kroner og har et negativt budsjettavvik på 23 millioner 

kroner. Hittil i år er budsjettavviket 125 millioner kroner.  

Alle klinikkene har iverksatt tiltak som følge av at utfordringene med pandemien er redusert. 

Tiltakene er omtalt i egen sak i styremøtet 23. mai og skal bidra til at foretaket når budsjett i andre 

halvår.  

Merkostnader knyttet til covid-19 er kr 10,6 millioner kroner i april, og sammen med inntektene 

knyttet til covid-testing, har pandemien en netto negativ effekt på resultatet på kr 8,7 millioner 

kroner. Dersom vi holder covid-19 utenfor, hadde resultat vært positivt med 4,6 millioner kroner og 

SUS hadde hatt et negativt resultatavvik på 14,2 millioner kroner. 

April (og mai) er vanligvis måneder med høye lønnsavvik pga ferieavvikling og helligdager. Deler av 

budsjettreserven for administrerende direktør er periodisert inn disse to månedene for å bufre av 

stor svingninger i resultatet. I april ligger det inn 7,5 mill i ekstra budsjett på lønn, og 10 mill i ekstra 

budsjett på øvrige kostnader. Dette medfører lavere avvik på lønn og øvrige kostnader.  

Det er mindre avvik på ISF-inntektene enn tidligere måneder. Det er Kvinne og barneklinikken og 

Klinikk for hode, hals og rehabilitering som har de høyeste avvikene i april. 

Det er store avvik på varekostnader, hvor av mesteparten er knyttet til testutstyr covid-19 (2,5 mill) 

og kreftmedikamenter på ABK og lunge. Det er også høyt avvik på lønn, hvor Mottaksklinikken har 

høyest avvik 

Øvrige kostnader har også negativt avvik dersom vi ser bort positivt avvik på vedlikeholdskostnader. 

Avvikene er fordelt mellom energi (1,6 mill), leie lokaler og leiekostnader til utstyr.  
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Investeringer 

Foretaket har investert for 191 millioner kroner i april. Det meste av investeringer kan henføres nye 

SUS.  

 

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 896 millioner 

kroner ved utgangen av april 2022, hvorav 234 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen har økt med ca. 58 millioner kroner i løpet av måneden. Driftskreditten er 

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

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


