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FORSLAG TIL VEDTAK   

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for oktober 2022 til 
orientering.    
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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  
Anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og grunnutstyr til Nye SUS er på kritisk linje for å 
holde fremdrift i byggeprosjektet. Det er et komplekst området med mye spesialutstyr og veldig 
mange involverte parter. Til tross for at det jobbes iherdig med problemstillingen fra både 
byggeprosjektet og driftsorganisasjonen, er fortsatt viktige punkter uavklart. Administrerende 
direktør vurderer at risikoen har økt for at dette kan påvirke fremdriften for byggeprosjektet.  
 
Det er positivt å fortsatt se en nedgang i antall fristbrudd og at kreftavdelingen fortsetter å levere 

gode pakkeforløp.  

Det økonomiske resultatet er svakere enn ventet for oktober. Det er dyre medikamenter og økte 
kostnader med gjestepasienter som forverrer resultatet og fører til at prognosen for året må 
reduseres til null. Administrerende direktør mener den økonomiske utfordringen er forstått i 
lederlinjen og at det jobbes godt med utfordringen, men det krever større endringer som det tar tid å 
få på plass. Administrerende direktør har dialog med Helse Vest om hvordan tilbudet til pasientene 
kan skjermes.   
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2. Beredskap og smittevern  
Strøm/rasjonering: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin vurdering er at det er en lav 

risiko for strømrasjonering til våren. Det er likevel et scenario vi som samfunn må være forberedt på. 

Sykehus er prioritert kunde og vil ikke bli direkte berørt ved en eventuell rasjoneringssituasjon.  

For å ha et velfungerende sykehus er ekom og den digitale grunnmuren viktig. Vi er avhengige av 

mobil- og bredbåndsnett, samt Nødnett for å kunne utføre mange av våre tjenester. Konsekvensene 

av strømutfall og reservestrømskapasitet er tema i Fylkesberedskapsrådet og jobbes videre med. 

Statsforvalteren har samordningsansvar.  

Seksjon for beredskap jobber nå med å oppdatere ROS-analyser for kritisk infrastruktur. Den usikre 

situasjonen i Europa og økt fare for uønskede hendelser, tas med i analysene.  

Smittevern 

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin risikovurdering for covid-19 epidemien, influensa, RS-infeksjon 

og kikhoste (8 november 2022) at det er sannsynlig at det vil komme en bølge av covid-19 og 

epidemier av influensa, RS-virus og kanskje kikhoste. En antar at dette ikke vil starte før etter jul, med 

størst belastning i januar og februar.  

Det meldes at smittespredningen for covid-19 er svakt økende, og at det ikke er noen tegn på at 

vinterens sesonginfluensa er i gang. Smitte med RS-virus er lavt, med en liten økning. FHI ber 

helseinstitusjonene om å ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for økt sykefravær de 

kommende måneder. Sykehuset forbereder seg på en eventuell økning i innleggelser av pasienter 

med luftveisinfeksjoner. 

De siste måneden har det blitt lagt inn 14 til 20 pasienter i uken med covid-19. 

Vaksinering med sesonginfluensavaksine til helsepersonell i sykehuset er startet.  

 

3. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Psykisk helsevern barn og unge: 

Psykisk helsevern barn og unge (PBU) rapporterer om at de nå rekrutterer bedre etter en periode der 

flere psykologspesialister søkte arbeid i kommunene. Dette vurderes som en stabiliserende faktor for 

tjenestene. Det kan samtidig se ut som det er vanskelig å rekruttere leger i spesialisering (LIS), noe 

som er bekymringsfullt knyttet til fremtidige barnepsykiatere. Da en stor andel barn og unge som 

henvises til PBU har utviklingsforstyrrelser, er det viktig med den medisinsk kompetansen som en del 

av tverrfagligheten. Psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol) har utfordringer med å gi 

pasientene oppstart i henhold til frist gitt i den medisinske vurderingen. Dette medførte 40  

fristbrudd i september, mens det i oktober er redusert til 28 fristbrudd. Det har vært arbeidet 

systematisk med å få kontroll på ventelister og pasientflyt og det er derfor gledelig at vi har en 

nedadgående trend knyttet til fristbruddene. Det er fortsatt for lang ventetid på oppstart behandling, 

, men det arbeides systematisk for å sikre at alle skal få et forsvarlig helsetilbud.   

Henvisninger inn til tjenestene er noe redusert, og det gir et håp om at  at dette er et uttrykk for  at 

barn og unge i noe mindre grad er påvirket av ettervirkningene av pandemien.   
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Det er fortsatt flere pasienter med alvorlige psykiske lidelser som trenger innleggelser. Det er i første 

omgang pasienter med spiseforstyrrelser som trenger dette tilbudet, og det er bekymringsfullt at 

flere unge har svært lav vekt. Det har også vært en tendens at det er stadig yngre som lider av denne 

tilstanden.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 

Det er fortsatt ventetider under 30 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).    

Når det gjelder anbudsprosessen, er tilbakemeldingen fra Helse Vest er at det fortsatt er økonomisk 

usikkerhet, da en aktør har bedt om en rettslig vurdering av anbudsrunden. En avklaring kan 

forventes tidligst medio desember.  

Avdelingen har måttet tenke innovativt vedrørende egne ressurser, samt vurdere konsekvenser 

vedrørende ressursbehov hvis en blir bedt om å ta på seg nye oppgaver. 

Foreløpig har en ansatt 15 stykker i forbindelse med nytt akutt TSB tilbud. Dette gir håp når det 

gjelder å imøtekomme kravene til pakkeforløp overdose, og en ser på muligheter for å sikre andre 

deler av akuttforløpet for pasienter innen TSB.  

Psykisk helsevern voksne 

Rekrutteringsutfordringene i Klinikk psykisk helsevern voksne fortsetter. Dette gjelder psykiatere og 

LIS-3, psykologspesialister og psykologer. Klinikken leier inn en rekke behandlere fra vikarbyrå for å 

sikre driften.  

I poliklinikk er det et økende antall ventende, samtidig har vi ikke noen nevneverdige fristbrudd. Vi 

klarer likevel ikke per i dag å innfri målet om at pasientene ikke skal vente mer enn 40 dager i snitt. 

Selv om aktiviteten i år er høyere per ansatt i poliklinikk enn fjoråret, er det en utfordring at mange 

stillinger blir stående vakante.      

Det har vært et arbeid gående i lang tid nasjonalt og i Helse Vest for å integrere de private 

avtalespesialistene tettere inn mot aktiviteten i poliklinikker. Dette ved å opprette ett felles 

henvisningsmottak slik at alle henvisninger blir rettighetsvurdert, og at vi får til en felles fordeling av 

pasientene mellom poliklinikk og avtalespesialister. De sentrale føringene for dette arbeidet er snart 

sluttført, og vi vil nå, sammen med avtalespesialistene lokalt, gå i gang for å sluttføre dette arbeidet.   

I sengepostene har vi hatt ett gjennomgående høyt belegg, mens arbeidet med å etablere den nye 

sikkerhetsposten pågår. I flyttekabalen som pågår blant sengepostene på Våland, flyttet nylig 

alderpsykiatrisk sengepost til ny post C1, slik at lokalene til B1 er frigjort for ombygging til å bli vår 

nye sikkerhetspost.   

 

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.  
 
Praktiske ferdigheter må øves og trenes regelmessig. Helse Stavanger har et ferdighetssenter som er 

i hyppig bruk av både studenter og medarbeidere. Ferdighetssenteret ligger nært akuttmottak, og 

medarbeidere fra akuttmottak bruker det mest, men også gastrokirurgisk avdeling, kvinneklinikken, 

anestesiavdeling og barneavdeling benytter seg av fasilitetene ofte av muligheten. Totalt har 17 ulike 
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kliniske avdelinger vært innom fra denne høsten. Ferdighetssenteret brukes mest på ukedagene 

mellom kl. 06-16, men også i helg og på ettermiddag og kveld. Når vi registrerer at det er så tidlig 

start som allerede fra kl. 06 og utover, så indikerer det at leger i spesialisering bruker senteret til 

«just-in-time» trening før de går videre til klinisk aktivitet.  

For å lage en vei inn for næringsliv som ønsker samarbeid i innovasjon har SUS etablert test-bed, og 

ferdighetssenteret er et av stedene der vi sammen med Norwegian Smart Care Lab har gjennomført 

to produkttester denne høsten.  

Professor Oddmund Nordgård har fått tildelt 8 millioner kroner i prosjektstøtte fra Kreftforeningen 

for prosjektet «Improving detection and clinical applications of circulating tumor DNA in pancreatic 

cancer». Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig diagnose med lav overlevelse, noe som fordrer en 

systematisk innsats for å forbedre både diagnostikk og behandling. Det er derfor svært gledelig at 

professor Nordgård og hans gruppe fikk tilslag med sin søknad i hard konkurranse med andre 

prosjekter.  

Barneavdelingen har hatt to disputaser denne høsten, begge innenfor nyfødtmedisin. Per november 

er det de psykiatriske forskningsmiljøene som har hatt flest disputaser i 2022.  

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Antall pasientrelaterte uønskede hendelser som er registrert i Synergi holder seg fortsatt stabilt med 

ca. 500 saker pr. måned. Imidlertid er det en økning siste måneder i forbindelse med innføring av 

nytt laboratoriesystem og eROS (elektronisk rekvirering og svar). Det ble i den forbindelse gjort en 

endring i hvordan man dokumenterer korrekt pasientidentifikasjon ved prøvetakning til 

pretransfusjonsprøver. Tidligere ble dette dokumentert med signatur på rekvisisjon, mens det nå skal 

dokumenteres med signatur på prøveglass. Den økte avviksmengden er sannsynligvis en 

kombinasjon av at laboratoriesystemet er endret, samtidig som rutinen for signatur er endret. 

Informasjon om denne endringen er tilgjengelig blant annet på intranett, og mengden avvik synes nå 

å være avtakende. 

Avdeling fra radiologi har en økning av saker der avdelingene ikke har fjernet fremmedlegemer før 

undersøkelse (plunder og heft). 

I 2021 er det meldt 36 saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 34 hendelser til Statens 

helsetilsyn, hvor 23 omhandler hendelser innen somatiske fag. 

 

 

5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
Gjennomsnittlig ventetid ventende har gått ned fra 63 dager i september til 62 dager i oktober, mens 
ventetid behandlet har gått ned fra 73 dager til 67 dager.  
Antall fristbrudd for ventende pasienter har gått  ned fra 981 i september til 903 i oktober. Antall 
fristbrudd behandlede pasienter har gått  ned fra 652 til 467.  
Det er fortsatt barne- og ungdomsklinikken som har flest fristbrudd. Tiltakene iverksatt etter 
sommeren ser ut til å ha ønsket effekt og fristbrudd ventende har gått ned  fra 464 i september til 
406 i oktober.  
 



 

side 6 
 

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. 

Måloppnåelse har vært veldig god i Helse Stavanger.  

Fordelt på sentrale indikatorer for månedene: september og oktober 2022: 

 Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1): 82% 

 Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid – alle behandlingsformer: 75% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- kirurgisk behandling (OF4K): 74% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- medikamentell behandling (OF4M): 81% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid-strålebehandling (OF4S): 58% 

Dette viser en tydelig forbedring i forhold til forrige rapportering og man er nå oppe på tidligere nivå. 

Det er tydelig svingninger i flere pakkeforløp som beror på komplekse behandlingsforløp, redusert 

kapasitet innenfor service avdelinger som, patologisvar, radiologi og operasjonskapasitet som 

forøker utredningstiden. For noen pakkeforløp er HST avhengig av behandlingsforløp ved 

regionsjukehuset som også vil ha ringvirkning for oppnåelse av måltallene.   

Foretaket vil framover fortsette å jobbe målrettet for opprettholde gode måloppnåelsene innenfor 

pakkeforløp kreft og kreftbehandling.   

 
 

6. Byggeprosjektet og mottaksprogrammet 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 En personskade i oktober da en besøkende snublet og fikk brudd i nesen 

 Daglig høyt antall på byggeplass, og  i begynnelsen av november  var det 820 personer 

innenfor byggegjerdet 

 Byggeprosjektet følger stort sett planlagt fremdrift, dog må taktplanen innen noen 
kontrollområder i bygg B endres litt for å hensynta at noen entreprenører ikke har ferdigstilt 
arbeidet i alle «vognene»  i tråd med taktene. Vil ikke få betydning for sluttdato. 

 Betongabeider i kulvert for utvidelsen av B-bygget er overtatt 

 Råbygget er overtatt i slutten av oktober. Det gjenstår fremdeles en god del 
utbedringsarbeider og dokumentasjon.  

 God fremdrift på innvendige arbeider og det er fremdeles i bygg A sør en er kommet lengst. 
Det pågår nå innvendige arbeider i alle byggene 

 Startet arbeidet med å montere varelagerheiser i bygg B del 1 og del 2, klatrere skal montere 
utstyr inne i sjakten fortløpende 

 Det pågår arbeid i atriene i bygg C ved oppfylling av jord iht plan. 

 Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr fortsetter, stor aktivitet for å få opp gjenbruksandel. 
Nyetablert utstyrsgruppe på SUS bidrar i arbeidet med å få verifisert gjenbruksandelen og 
beslutning om hva som skal anskaffes nytt til Ullandhaug 

 Flere store innkjøpsordre (IO’er) i prosess hvor konkurransedokumenter er sendt ut, og for 
noe utstyr pågår forhandlinger 

 Det pågår malerarbeider innvendig i samtlige bygg, og kvaliteten oppleves som bra 

 Bjelland fortsetter med K7804 Kristine Bonnevies og det er fremdees svært stor aktivitet. 

Forberedelse til flytting av hovedport og adgangskontroll i begynnelsen av januar -23 i 

forbindelse med planlagte veiearbeider på Madlaveien og i Kristine Bonnevies vei 

 Fremdeles 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. Besøksdag for ansatte planlagt til 20 november. 
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 HMS kampanje med plakter på flere språk deriblant polsk tatt vel imot blant våre polske 
kolleger på byggeplass 
 
 

Nye SUS Mottaksprogrammet    

 Anskaffelser og detaljert kartlegging av utstyr som kan gjenbrukes har høyt fokus. Det er 
etablert en utstyrsgruppe i Mottaksprogrammet som et tiltak for å ytterligere sikre kvalitet 
og effektivitet i prosessen.  

 Høyt fokus på å utrede og identifisere eventuelle endringer i organisering før overgang til 
Nye SUS. Administrerende direktør har besluttet at det skal være to ledere i hvert 
sengeområde, i tråd med anbefaling fra prosjektet Organisering, ledelse og bemanning i 
sengeområdene.  

 Administrerende direktør har besluttet å beholde Mottaksklinikken uendret. Arbeidet med å 
utrede MOBA (Mottak, observasjon og behandlingsavdeling) som egen klinikk har imidlertid 
frembragt nyttig kunnskap om risikobildet og tiltak som kan iverksettes for å ivareta en 
pasientsikker drift i nytt akuttmottak.  

 Dagkirurgisk enhet skal samles til en felles dagkirurgi på Våland i Mellomfasen. Flytprinsipp 
er etablert og det er gjennomført informasjonsmøter for alle medarbeidere 

 Samarbeid mellom prosjekt og oppfølging i linje har høyt fokus. Omstillingsprogram 
gjennomføres der dette er påkrevet. Omstillingsprogram gjennomføres av ledere i linje.  

 Organisasjonsutviklingsprosjekt samarbeider tett med linje for å styrke internt 
forbedringsarbeid og med fokus på tiltak som bedrer pasientflyt, øker pasientbehandling, og 
understøtter kostnadsreduksjon.  

 Det gjennomføres evalueringer av iverksatte endringer, dette som et ledd i 
forbedringsmetodikk for å sikre at en endring er en forbedring. Denne måneden for pilotstue 
operasjon og tverrfaglig enhet for psykiatri, somatikk, rus.  

 Klinisk mobil arbeidsstasjon blir et viktig verktøy i Nye SUS, tre traller er nylig kommet i drift. 
Innføring vil følges opp og evalueres.  
 

7. Økonomi 
Resultat for oktober er negativt med 21 millioner kroner. Det gir et negativ budsjettavvik på 39,9 

millioner kroner. Hittil i år er resultatet negativt med 53 millioner og budsjettavviket er på 241 

millioner kroner. 

Resultatet for oktober er dårligere enn tidligere måneder pga ekstra høye varekostnader som skyldes 

legemiddelkostnad fra beslutningsforum på 15,4 millioner, samt negativt avvik på 

gjestepasientkostnader på kr 5,6 millioner, i hovedsak kjøp fra Helse Bergen.  

Andre negative avvik ligger rundt det som har vært vanlig tidligere måneder og er; 

Lavere ISF-inntekter enn budsjettert 10,2 millioner kroenr, merforbruk lønnskostnader på om lag 

15,2 millioner kroner samt økte eksterne husleiekostnader (hovedsakelig strøm) og øvrig 

energikostnader på om lag kr 2,6 millioner. I tillegg er det positivt avvik på avskrivninger og 

finansinntekter som delvis veier opp for de negative avvikene.  

Tidligere prognose forutsatte at lønn og ISF-inntektene skulle vise en positiv utvikling. I tillegg er det 

kommet flere medikamentkostnader og gjestepasientkostnader enn forventet. Prognosen for 2022 

er derfor endret til 0. Dersom foretaket ikke bedrer ISF-inntektene og reduserer lønnsavviket de siste 

to månedene, kan resultatet blir dårligere enn null.  
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Investeringer 

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

nye SUS.  

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 800 millioner 

kroner ved utgangen av oktober 2022, hvorav 265 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Driftskreditten er ubenyttet.  

 

 

 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


