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Årsberetning 2021 
 

Helse Stavanger HF 
Stavanger universitetssjukehus (SUS) 

 
Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF, som forvalter eierfunksjonen på vegne 
av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Foretaket yter spesialisthelsetjenester 
til en befolkning på ca. 376 000 innbyggere1 i 15 kommuner. Helse Stavanger HF har 
hovedlokasjon på Våland i Stavanger, men det er flere enheter innen somatikk og 
psykiatri som er geografisk spredt fra Sokndal i sør til Hjelmeland i nord.  
 
Tjenestene som helseforetaket utfører er forankret i blant annet Helseforetaksloven § 1, 
spesialisthelsetjenesteloven § 1-1, psykisk helsevernloven § 1, pasientrettighetsloven § 
1-1 og i øvrig helselovgivning og annen lovgivning som retter seg mot foretaket sin 
virksomhet. Helse Vest RHF utøver sin eierstyring gjennom det årlige 
styringsdokumentet som gis i foretaksmøtet. Dette ligger til grunn for styrets 
prioriteringer og styrets oppdrag til administrerende direktør.      
 
Foretakets lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende. Spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten har en gjensidig veiledningsplikt overfor hverandre. 
 

Brukerorienterte oppgaver – pasientbehandling  
 
Pasientbehandlingen ble også i 2021 påvirket av koronapandemien. Sykehuset har 
gjennom året lagt til rette for å gi god behandling til covid-19-pasientene og samtidig 
forsøkt å unngå smitte blant medarbeidere og øvrige pasienter. I korte perioder er 
elektiv aktivitet redusert for å ha ledig kapasitet til covid-19-pasientene. 
 
Dette har ført til økte ventelister og fristbrudd. Antall fristbrudd var stigende første 
halvår og i august var det omkring 600 fristbrudd behandla og 1500 fristbrudd 
ventende. I andre halvår ble antallet fristbrudd redusert, men økte igjen i desember. 
Utviklingen er påvirket av smittebelastningen i opptaksområdet. Foretaket har iverksatt 
flere tiltak for å redusere fristbrudd. Et tiltak er utvidede åpningstider når det har vært 
mulig.  
 
Ventetiden for pasientene har økt i 2021 og gjennomsnittet for 2021 var 68 dager 
ventetid for behandlet og 69 dager for ventende. For behandlet er det opp fra 64 dager i 
2020, mens for ventende er det ned fra 75 dager.  

Innen somatikk var det en økning i antall sykehusopphold, heldøgn, fra 42 368 i 2020 til 
43 863 i 2021 en økning på 3,5 prosent. Dagaktivitet økte fra 16 751 i 2020 til 18 784 i 
2021 som tilsvarer en økning på 12,1 prosent. Poliklinisk aktivitet økte med 6,2 prosent 
fra 356 578 i 2020 til 378 807 i 2021.  

                                                        
1 Tall per 31.12.2021 
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Aktivitetstallene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser 
samlet 2 798 sykehusopphold, heldøgnsopphold. Dette er en nedgang på 0,7 prosent 
målt mot fjoråret. Antall polikliniske konsultasjoner var 171 222 og det er 3,3 prosent 
mer enn i 2020.  

Det var en økning i antall fødsler ved Stavanger universitetssjukehus i 2021. Det ble 
registrert 4 329 fødsler i 2021. Det er en økning på 4,2 prosent målt mot fjoråret.   

Foretaket har de siste årene redusert den gjennomsnittlige liggetiden. I somatikken var 
gjennomsnittlig liggetid uendret fra 2020 og var ca. 3,9 dager. For psykisk helsevern og 
rusbehandling var gjennomsnittlig liggetid 26,9 dager. I 2020 var gjennomsnittlig 
liggetid 28,4 dager.  

Andel øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) var 84 prosent og det er opp fra 80 prosent i 
2020. For psykiatri var den 86 prosent i 2021 mot 70 prosent i 2020. 
 

Kvalitet og pasientsikkerhet  
 

Helse Stavanger HF har i 2021 videreført kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid i tråd med 
lokal og regional strategi og handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 
Lederforankring, kompetanse i forbedringsmetodikk, risikostyring og 
brukermedvirkning er sentrale virkemidler.  

Kvalitet og pasientsikkerhet er faste punkter på ledermøter på alle nivå i helseforetaket. 
Foretaket har både klinikk- og avdelingsvise kvalitetsråd, samt et overordnet kvalitets- 
og pasientsikkerhetsutvalg (KVAPS). Arbeidet med pasientsikkerhet er integrert med 
det systematiske HMS-arbeidet. Alle klinikker i Helse Stavanger har egne stillinger med 
oppgaver innen både HMS og kvalitet og pasientsikkerhet (HMS-KP koordinatorer). 
Disse medarbeidere samarbeider systematisk med sentrale staber gjennom 
regelmessige møter, kompetansehevingstiltak og gjensidig erfaringsutveksling. 

Styringssystemet i foretaket utvikles kontinuerlig. Ledelsens gjennomgang 2021 viste at 
Helse Stavanger har de grunnleggende elementene på plass for å sikre god 
internkontroll og styring. Dersom en skal trekke frem spesielle områder som kan bli 
bedre, vil det være systematisk opplæring og gjennomføring av obligatoriske kurs, samt 
risikostyring. Systematisk risikostyring er ikke en fullstendig integrert del av 
virksomhetsstyringen på alle nivå, og det gjennomføres flere tiltak på dette området. 

I 2021 er det registrert ca. 5000 pasientrelaterte uønskede hendelser i avvikssystemet 
Synergi, et antall som har vært nokså stabilt de siste årene. De alvorligste sakene meldes 
umiddelbart til Statens helsetilsyn § 3-3a. Foretaket har varslet om 36 alvorlige 
hendelser til Statens helsetilsyn i 2021 og dette er en liten økning sammenlignet med 
tidligere år. Økningen kan skyldes at det nå er større bevissthet rundt meldepliktige 
saker og hvordan disse skal håndteres. Lokale retningslinjer for oppfølging av alvorlige 
uønskede hendelser er revidert og utbedret. Det er nå en tydeligere beskrivelse av 
ansvar og oppgaver, oppnevning av sykehusets kontaktperson for pasient og pårørende, 
samt etablering og utprøving av en ressursgruppe som skal bidra til å sikre god 
oppfølging både av pasienter, pårørende og medarbeidere. 

De meldepliktige hendelsene etter § 3-3a blir behandlet i kvalitetsrådene i klinikkene. 
De mest alvorlige hendelsene blir også gjennomgått i foretakets kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalg, oftest etter gjennomført hendelsesanalyse eller 
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hendelsesgjennomgang. Styret får i hvert styremøte rapport om antall pasientrelaterte 
avvik, samt hendelser som krever umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn. Det er 
etablert et system for læring på tvers mellom foretak i Helse Vest RHF via 
avvikssystemet Synergi. Helse Stavanger har etablert et internt system for håndtering av 
disse meldingene på en god måte, og både mottar og sender meldinger som har 
læringsverdi for andre. 

Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024 har satt ambisiøse måltall for 
antall ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå. Medarbeidere i foretaket 
deltar i regional forbedringsopplæring og felles opplæringsprogram i 
forbedringsmetodikk i samarbeid mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF.  
Forbedringsarbeid i foretaket er rettet mot konkrete risikoområder for pasientsikkerhet 
på alle områder i pasientbehandlingen. Disse områdene avdekkes blant annet ved 
avviksmeldinger, pasientsikkerhetsvisitter, hendelsesanalyser og ulike 
behandlingsresultater.  

Ledelse og kvalitetsforbedring er en egen to-dagers modul i lokalt 
lederutviklingsprogram. Undervisning om kvalitet og pasientsikkerhet utføres også for 
LIS 1, 2 og 3. Dette er et viktig bidrag for å øke kompetanse knyttet til kvalitet og 
pasientsikkerhet, internkontroll og forbedringsmetodikk.  

Interne revisjoner viser at det fortsatt er behov for økt kompetanse innen risikostyring i 
alle klinikker. Ulike kompetansehevende tiltak pågår, som intern opplæring og e-
læringskurs, og det er nå en større forståelse for hva risikostyring innebærer enn 
tidligere. Målet er at risikostyring i større grad skal være en integrert del av 
virksomhetsstyringen.  

Den nasjonale medarbeiderundersøkelsen ForBedring viser at sikkerhetskulturen og 
teamarbeid er likt eller litt bedre i 2021 sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 
2020, og resultatene på foretaksnivå er bedre enn de mål som er satt nasjonalt. 

 

Samhandling og helsefellesskap  
 
Det har i 2021 vært avholdt fire ordinære og et ekstraordinært møte i faglig 
samhandlingsutvalg (FSU). 32 saker ble behandlet og alle møtene ble gjennomført 
digitalt på Teams.  Kommunalsjefene ble i tillegg innkalt til i alt seks statusmøter om 
smittesituasjonen fordelt på starten og slutten av året. Strategisk samarbeidsutvalg 
(SSU) avholdt i alt fire møter og 40 saker ble behandlet. Møtene ble avholdt digitalt på 
Teams.  

Det har ellers vært utstrakt møtevirksomhet grunnet pandemien i regi av fagråd 11 for å 
ivareta samarbeid om beredskap og smittevern på tvers av kommuner og sykehus. 
Smittevernoverlegene på SUS og kommuneoverleger i samtlige kommuner, har i 2021 
fortsatt med ukentlig møtevirksomheten på samme måte som i 2020.  

I 2021 ble en overordnet samarbeidsavtale mellom helseforetaket og kommunene 
ferdig, og den er nå ute til signering i kommunene. Tjenestemodellgruppene for de fire 
prioriterte pasientgruppene; (ref. Nasjonal helse- og sykehusplan) barn og unge -  
personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer 
med flere kroniske lidelser, er etablert og arbeidet iverksettes fra 2022.  
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Samhandlingen med kommunene generelt har fungert bra. Det var likevel en dobling i 
antall utskrivningsklare pasienter totalt i forhold til 2020, men noe lavere enn i 2019. 
Antall utskrivningsklare døgn fordeler seg ulikt på kommuner sammenlignet med 2019.  
Sandnes kommune står for mer enn 30 % av det totale antall døgn og Stavanger 
kommune i underkant av 25 %.  

Innen psykisk helse og rus ser vi også en økning i liggedøgn som utskrivningsklar, men 
det gjelder kun pasienter fra Stavanger kommune.  

Kurs i forbedringsmetodikk sammen med Stavanger kommune ble sluttført digitalt 
våren 2021. Planen var å starte opp nytt kurs i løpet av høsten, noe som ikke har latt seg 
gjøre grunnet andre prioriterte oppgaver for de som skulle delta på kurset.  

 

Beredskap  
 
Året startet med økende smittetrend i befolkningen og dermed flere innleggelser. Det 
var stor belastning på intensivavdelingen i denne perioden med mange covid-19 
positive pasienter. Foretaket startet et eget opplæringsprogram for sykepleiere som skal 
kunne bistå intensivsykepleiere med pleie av covid-19 pasienter. Første del av året var 
også preget av smitte blant ansatte og mange var i karantene. Egne testfasiliteter for 
ansatte, skallsikring og streng besøkskontroll, var tiltak foretaket satte i verk for å 
redusere risiko for smittespredning inne på sykehuset.  

Sykehuset var i lengre perioder på gult beredskapsnivå og hadde hyppige møter i 
beredskapsledelsen. 

Fra mai bedret situasjonen seg med færre innleggelser og det var synkende smittetall og 
en rolig periode gjennom hele sommeren.  

Høsten bar preg av planlegging og arbeidet med å sikre en forsvarlig nedtrapping av alle 
pandemistrukturer, og samtidig ivareta beredskap.  

I slutten av november gikk foretaket igjen til gult beredskapsnivå. Dette på bakgrunn av 
totalsituasjonen med stor tilstrømning av pasienter, høyt sykefravær og fortsatt et stort 
antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjon/smitte. Spesielt førte RS-viruset til en 
utfordrende drift i barneavdelingen med over dobbelt så mange antall innlagte pasienter 
i forhold til det som er vanlig i RS–virussesongen.  

Slutten av året gav oss en stor økning i antall innlagte covidpasienter med over 30 nye 
innlagte pasienter pr. uke. Egen pandemipost måtte gjenåpnes, i tillegg til 
infeksjonsposten, for å kunne ivareta det store antallet pasienter som måtte isoleres. 
Intensiv- og intermediæravdelingen har også hatt mange innlagt. Dette var svært 
krevende, spesielt mtp. bemanning. Sykepleiere fra anestesi- og operasjonsavdelingen 
ble omdisponert til intensivavdelingen, og aktiviteten på operasjonsavdelingen ble 
redusert. 

Det har gjennom 2021 vært et tett og nært samarbeid med kommunene og 
statsforvalteren. Møter med fokus på samhandling, erfaringer og proaktiv håndtering 
har vært avholdt hver uke. 

Forsyningssvikt har vært et økende problem hele året, både internasjonalt og nasjonalt. 
Stort sett håndteres dette med erstatningsprodukter, men i forhold til enkelte produkter 
har en sett seg nødt til å ha rasjoneringstiltak. 
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Smittevern 

Vaksinasjon av pasienter og medarbeidere mot covid-19  
I november 2020 ble det etablert et bredt sammensatt vaksinasjonsutvalg i Helse 
Stavanger, hvor tillitsvalgt og vernetjenesten også er representert. Utvalget har gitt 
beredskapsledelsen råd om vaksinasjon, samt bistått med nødvendig praktiske, 
administrative og koordinerende funksjoner i forbindelse med pandemivaksinasjon. 
Fagsjef smittevern har ledet utvalget.  

Medarbeidere i foretaket har støtte opp om vaksinasjonsanbefalingen. 9140 
medarbeidere har fått første dose, 8949 har fått dose 2 og 6375 medarbeidere har fått 3. 
dose. Tallene er inkludert medarbeidere som er vaksinert i kommunene.  

Foretaket har også vaksinert nær 500 pasienter som av ulike grunner har måtte få et 
tilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter som er langtidsinnlagte eller har 
underliggende tilstander som krever spesiell overvåking ved vaksinasjon.  

I tillegg fikk foretaket oppdraget med å vaksinere medarbeidere i Sjukehusapoteket 
Stavanger, Helse vest IKT og Helse Vest administrasjonen, samt medarbeidere i private 
ideelle institusjoner og kommersielle virksomheter og avtalespesialister og deres 
medarbeidere i foretakets område som har avtale med Helse Vest RHF. 

Sykehusapoteket Vest (SAV) bistod Helse Stavanger med opptrekk av vaksine i den 
første runden med vaksinering. Det bidro til at vi fikk vaksinert flere enn vi ville klart 
uten dette samarbeidet.  

 
 

Utdanning og undervisning  
 
Spesialisthelsetjenesten har utdanning som én av sine fire hovedoppgaver. Helse 
Stavanger HF har en sterk posisjon som universitetssykehus og fortsetter 
videreutvikling av både utdanning og forskning i denne sammenheng. Foretaket 
rapporterer årlig til Helse Vest RHF på «Kunnskapsinnsatsen». Den synliggjør 
hovedtrekkene på omfanget av ressurser foretaket benytter på kunnskaps-
/kompetansebyggende oppgaver og tiltak, her i hovedsak gjeldende utdanningsløp/-
formål.  
 
Tabellene nedenfor viser hvilke utdanninger og antall praksisperioder som er registrert 
i foretaket for 2021.  Tabellen viser antall praksisperioder som studenter, medarbeidere 
i spesialisering og lærlinger har gjennomført ved Helse Stavanger HF i 2021. En student 
kan ha flere praksisperioder og ulik lengde, og teller dermed flere ganger. Tabellene tar 
ikke med egne ansatte som gjennomfører praksis ved andre sykehus/institusjoner. 
  

Elever 
Studenter 

Kandidater 

 
Lærlinger 

Formelle utdanningsløp - videregående opplæring  127 85  

Formelle utdanningsløp – opp til bachelornivå  1061  

Formelle utdanningsløp – opp til masternivå 796  
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Formelle utdanningsløp – LIS 1/Turnusleger 126  

Formelle utdanningsløp – Spesialisering i sykehuset 424  

 
På områdene leger i spesialisering og lærlingordningen eier foretaket et helhetlig ansvar 
som utdanningsvirksomhet:  
 
Leger i spesialisering 
Den forskriftsfestede LIS-utdanningsmodellen er implementert i foretaket. Klinikksjefer  
og linjeledere har operativt gjennomføringsansvar. Ordning med utdanningsansvarlig  
overlege for hver spesialitet er etablert. 
 
Det er en utfordring for mange spesialiteter å legge til rette for forskriftfestede  
minimum veiledningssamtaler i året. Behovet for godkjente veiledere er omfattende 
med omlag 350 LIS-2 og LIS-3 i somatikken og omlag 50 LIS-1 som skal ha veiledning i 
sitt spesialiseringsløp. Totalt antall leger i somatikken som har gjennomført 
veilederkurs pr. dato er 219.  
 
Høsten 2020 fikk foretaket ekstra midler for å midlertidig øke med 10 LIS1 i forbindelse  
med pandemien. De 10 midlertidige stillingene ble i Statsbudsjettet 2021 vedtatt  
permanent.  
 
Innen utgangen av 2021 er helseforetaket godkjent som utdanningsvirksomhet for 8 
spesialiteter av til sammen 38 spesialiteter. Øvrige spesialiteter er gitt foreløpig 
godkjenning i påvente av endelig behandling. 
 
Lærlingordningen, SUS som godkjent lærebedrift 
Læreperiodene for lærlinger er på to år. Helse Stavanger HF inngikk lærekontrakter med 
følgende antall lærlinger i 2021:  
 
 26 lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Til sammen gir dette 52 lærlinger pr. år fordelt 

på sengeposter i somatikken, samt klinikk psykisk helsevern voksne, med mindre 
forfall forekommer. 

 12 lærlinger i ambulansefaget. Til sammen gir dette 22 lærlinger pr. år.  
 4 lærlinger i portørfaget. I tillegg startet foretaket opp et ekstraordinært samarbeid 

(få læreplasser i fylket) med Rogaland fylkeskommune med en ekstra klasse innen 
portørfaget. 

 
Foretaket har også ufaglært personell/assistenter som har jobbet i klinikkene i lengre 
tid, som gis anledning til ta fagbrev som privatist. 
 
På områdene beskrevet under har foretaket et forpliktene samarbeid gjennom 
samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner (høgskoler og universitet): 
 
Samarbeid om bachelorutdanninger og videreutdanninger/masterstudier 
Foretaket samarbeider gjennom overordnet avtale med Universitetet i Stavanger (UiS) 
om bachelorutdanning sykepleie og paramedisin, om mastergradsutdanning i anestesi-, 
intensiv-, operasjon-, spesial-sykepleie og jordmorfag. I tillegg videreutdanning i kreft-
sykepleie, samt masterprogram innen rus og psykisk helsearbeid og innen relasjons-
behandling.  
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I tillegg samarbeides det med Vitenskapelig Høgskole VID, Sandnes, om bachelor i 
vernepleie og ergoterapi, samt videreutdanning innen psykisk helsevern. 
For bachelor fysioterapi-, bioingeniør-, og radiografutdanningene samarbeider foretaket 
med Høgskulen på Vestlandet, HVL (praksisplasser). 
 
 
Samarbeid om medisinutdanning, psykologutdanning og kliniske 
ernæringsfysiologer  
Foretaket samarbeider med Universitetet i Bergen, UiB om medisinutdanning, master 
innen klinisk ernæringsfysiologi og profesjonsstudiet i psykologi.  Helse Stavanger HF 
har i 2021 gitt siste års praksis for 12 norske medisinstudenter fra universitetene ved 
Semmelweis og Pecs i Ungarn som er her til sammen 31 uker fordelt på 5 kliniske 
praksisløp.  
 
Som en del av økt kapasitet av medisinutdanning i Norge planlegges det nå for at 20 
studenter skal ha sine tre siste studieår i Helse Stavanger. Studentene starter høsten 
2023, som første kull i UiBs studieplan Vestlandslegen. 
 
Helse Stavanger HF har 68 universitetsansatte med stort sett 20 % stillinger, hvor 31 av 
disse er ansatt ved Universitetet i Bergen, 35 ved Universitetet i Stavanger og 2 ved 
utenlandske universiteter. Blant disse er 32 professorer. Foretaket har to 
psykologistudenter fra UiB, og tar ellers imot 5-6 psykologistudenter fra Danmark og 
andre universiteter i Norge hvert år, og ansetter til enhver tid rundt 15-20 psykologer 
på lisens som del av den ordinære bemanningen.   
 
FoU enheten ved psykisk helsevern klinikkene organiserer årlig tilbud om videre-
utdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer. Studiet foregår i regi av Norsk 
forening for kognitiv terapi. 
 

Læring og mestringssenteret  
 
Opplæring til pasienter og pårørende er en av hovedoppgavene til foretaket.  

Aktiviteten i 2021 har vært preget av pandemi, men på tross av den har Lærings- og 
mestringssenteret (LMS) gjennomført flere kurs for pasienter og pårørende i 2021 enn de 
noen gang har gjort. Det er gjennomført 93 kurs hvorav 50 ble gjennomført digitalt. 
Kursene er fordelt på 25 ulike diagnosegrupper med et aldersspenn fra 0-100 år. Det har 
deltatt 1182 pasienter og 224 pårørende. På tross av høy aktivitet og mange kurs er det 
lange ventelister til flere av kursene. Det skyldes i hovedsak at en kan ha færre deltakere 
per kurs enn før pandemien.  

Forskning   

 
Foretaket hadde i 2021 god forskningsaktivitet. I 2021 var det 10 ansatte som 
disputerte for PhD-graden ved Helse Stavanger HF. 
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I foretaket er det nå 195 ansatte med doktorgradskompetanse. Av disse er det 39 som 
innehar et professorat og ansatte ved sykehuset innehar totalt 78 akademiske stillinger.   
Ressursbruksmålingen for forskning viser at det i 2021 var 385 personer involvert i 
forskningen i foretaket, fordelt på 137 årsverk. 
 
Det blir hvert år utarbeidet måltall for forskningsproduksjon i helseforetakene i Norge i 
regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Tallene for 2021 blir ikke endelig beregnet og 
publisert før i mai/juni 2022. De foreløpige tallene hentet i Cristin viser at Helse 
Stavanger HF i 2021 hadde en vitenskapelig produksjon når det gjelder antall tidsskrifts 
publikasjoner på minst 320 publikasjoner.  Helse Stavanger HF ligger høyt på 
internasjonalt medforfatterskap, og ca. 60 % av artiklene har internasjonalt 
medforfatterskap. Ca. 25 % av artiklene er publisert i nivå 2 tidsskrifter. Det er foreløpig 
ikke mulig å anslå noen andel av produksjon blant helseforetakene i Norge eller i Helse 
Vest RHF.  
 
Det er en klar nasjonal ambisjon og bestilling fra HOD at sykehusene skal øke antall 
kliniske studier og inkludere flere pasienter i perioden frem til 2025. 
Forskningsavdelingen har derfor sammen med klinikkene ved SUS i 2021 gjort et 
grundig arbeid med å lage en plan for hvordan dette kan gjøres på SUS.  
 
Ressursbruksmålingen til forskning som kartlegger og rapporterer ressursbruken 
knyttet til forskningsaktiviteten i helseforetakene viser at de totale kostnadene til 
forskning var 158,9 millioner kroner i 2021.  
 
 

Arbeidsmiljø og ansatte  
 
Foretaket har etablert gode systemer og verktøy for HMS-arbeid, blant annet 
Forbedringsundersøkelsen, kartlegging og risikovurdering, vernerunder, avvikssystem, 
HMS-rutiner i EQS og medarbeidersamtaler. Verktøyene som benyttes utfyller 
hverandre og gir god oversikt over risikobildet i den enkelte enhet. I enkelte deler av 
virksomheten kan vi bli bedre på å få oversikt over denne informasjonen og gjøre en 
samlet vurdering av risikoen, samt sørge for å dokumentere dette. Det arbeides med en 
rekke helsefremmende og forebyggende tiltak på ulike nivåer i organisasjonen.  
 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i Helse Stavanger HF var i 2021 på 7,5 %, noe som er 0,2 % høyere 
enn i 2020. Dette ligger 2,0 % over målsetningen på 5,5 % satt av Helse Vest RHF. 
 
Korttidsfraværet (egenmeldt sykefravær og sykemeldt fravær under  
17 dager) har gått opp med 0,1 % fra 2020 til 2021 fra 2,6 % til 2,7 %. Langtidsfraværet 
(sykefravær over 17 dager) har gått 0,1 % fra 4,7 % til 4,8 %. 
 
Helse Stavanger HF har fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging for ledere med 
personalansvar, samt overfor tillitsvalgte og verneombud for å klargjøre deres rolle i 
dette arbeidet. Opplæring har vært gjennomført ved åpne kurs via Læringsportalen, 
HMS grunnkurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer, på postnivå og ved 
bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøter.  
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Uønskede hendelser/uhell/ulykker/skader, nesten-uhell og farlige forhold for 
ansatte 2021 
Gjennom avvikssystemet Synergi har foretaket oversikt over alle meldinger om avvik og 
uønskede hendelser, inklusiv ansattskader. Synergi er et regionalt elektronisk system 
for registrering og behandling av uønskede hendelser. Hensikten med Synergi er å fange 
opp uønskede hendelser og på en systematisk måte bruke dette i forbedringsarbeid. I 
2021 er det meldt totalt 2981 HMS saker i Synergi mot 2887 i 2020. Av HMS sakene er 
893 registrert med faktisk konsekvens for ansattes liv og helse, 645 av dem mindre 
alvorlig, 225 alvorlig og 23 svært alvorlig. 
 
For å følge trender på de hendelsene som medfører mest alvorlig faktisk konsekvens, 
rapporteres det på H1-verdi (antall skader med fravær per million arbeidede timer) og 
H2-verdi (antall fraværsskader, antall tilfeller av behov for alternativt arbeid etter skade 
og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer). 
H1 har gått ned fra 2,2 i 2020 til 1,1 i 2021. H2 har gått ned fra 2,3 i 2020 til 1,0 i 2021. 
Det har vært 14 skader med fravær i 2021 (26 stk. i 2021).  
 
Meldte saker i Synergi med hendelsestype vold og trusler om vold mot ansatte har gått 
ned fra 742 saker i 2020 til 623 saker i 2021.  
(Alle tall er ihht status i Synergi per 27.01.22) 

 
Bedriftshelsetjenesten 
Helseforetaket er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. 
 
Foretaket har bedriftshelsetjeneste (BHT) etter modell om egenordning. BHT er 
godkjent av Arbeidstilsynet og er godt etablert i virksomheten. Tjenesten godkjennes for 
fem år av gangen, og ble sist godkjent av Arbeidstilsynet våren 2020. BHT driver 
målrettet forebyggende arbeid, og divisjons-/klinikk-/avdelings-vise handlingsplaner 
ligger til grunn for bistand fra BHT. Hovedelementene i BHT-arbeidet er systematisk 
HMS-arbeid, yrkeshygiene, sykefraværsoppfølging, arbeidshelseoppfølging, ergonomi, 
psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og rus/avhengighet. BHT blir innkalt i 
dialogmøtene ved sykefravær, og bistår med målrettede helseundersøkelser av utvalgte 
arbeidsgrupper. Bedriftshelsetjenesten deltar i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) og 
i klinikkenes/divisjonenes lokale AMU. I 2021 er BHT styrket med 100% stilling 
organisasjonspsykolog. 
 
 

Foretakets arbeid for likestilling og mot diskriminering 
 
Helse Stavanger HF arbeider aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering 
etter gjeldende lovverk, og i samsvar med de mål og forventninger som eier har til 
helseforetaket som ansvarlig virksomhet. Arbeidet for likestilling og mot diskriminering 
inngår i strategisk arbeid, daglig drift, utviklingsarbeid, i lønns- og personalpolitikken, 
og er tema i foretakets retningslinjer for rekruttering, likelønn, tilrettelegging og 
seniorpolitikk. 
 
Foretaket har utarbeidet en likestillingsredegjørelse for 2021 som viser statistikk over 
kjønnslikestilling innenfor områdene lønn, ufrivillig deltid og permisjoner. Videre 
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inneholder redegjørelsen oversikt over foretakets arbeid for likestilling og mot 
diskriminering. 
 
Helse Stavanger HF har et mangfold – og inkluderingsutvalg sammensatt av 7 
medlemmer som representerer ledelsen, tillitsvalgte, vernetjenesten, 
bedriftshelsetjenesten og personal- og organisasjonsutvikling. Dette utvalget skal i løpet 
av 2022 utarbeide en egen handlingsplan for mangfold og inkluderingsarbeidet i 
foretaket. 
 
Likestillingsredegjørelsen ligger offentlig tilgjengelig på helse-stavanger.no 
 
Inkluderingsarbeid 
Helseforetaket har startet et målrettet opplegg for mer inkluderende rekruttering. Målet 
er at foretaket i større grad enn før skal bidra til økt sysselsetting av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, innvandrere og de som har hatt lengre opphold i arbeidslivet. 
Foretaket samarbeider med de andre foretakene i regionen med informasjonsdeling, 
opplæring og tiltak for å nå målene i inkluderingsdugnaden. 
 
 

 
Klima-, miljø- og bærekraftsarbeidet i Helse Stavanger HF  
 

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og 
har siden 3. oktober 2014 vært sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. I september 
2021 ble den første oppfølgingsrevisjonen i tredje sertifikatperiode av foretakets 
miljøledelsessystem gjennomført virtuelt. Helse Stavanger fikk ett avvik og fire 
merknader.  Avviket og merknadene ble lukket innen fristen.  
        
 
Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten 
Rammeverket skal bidra til å strukturere og samordne arbeidet med miljø- og bærekraft 
i helseforetakene. Gjennom miljøvennlig drift legges det til rette for å fremme god helse 
og å redusere klimautslipp. Målet med dette arbeidet er å styrke innsatsen lokalt, 
regionalt og nasjonalt ved felles målområder, gode forankrings-prosesserer og 
aktiviteter.  
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Miljømål Helse Stavanger HF  

1. Redusere foretakets CO2 utslipp med 3 % årlig  
Delmål: 
1. Redusere CO2 utslipp fra transport av varer/tjenester og ansatte 
(tjenestereiser) og pasienttransport 
2. Redusere matsvinn 
3. Fossilfri virksomhet innen 2030 
4. Øke kildesortering av matavfall med to plasser årlig 

 
Foretaket økte CO2 utslippet i 2021 med 3,7 %, og vi har ikke nådd miljømålet. 
Datafangst danner grunnlaget for Klimagassregnskapet og fremkommer i 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021. Flere nye tiltak for å nå 
målet er lagt inn i HMS handlingsplan. Energi er den største driveren. Hovedårsaken til 
økningen i energiforbruket er fast kraft som økte med 392,9 ekvivalenter og naturgass 
med 581,7 CO2 ekvivalenter.  

Transportsamkjøring av pasienter er ikke gjennomført pga. pandemien. Pasientene har 
kjørt selv eller har blitt kjørt. Flyreiser innenlands har hatt en økning både hos pasienter 
og ansatte fra 2020, men er fortsatt lavere enn i 2019. Smittefarlig avfall har økt som en 
konsekvens av pågående pandemi, og restavfallet har dermed blitt redusert betydelig. 
Tall viser at lystgass reduseres i bruk. 

Matavfallet er redusert med 8,2 tonn, og det kan være vanskelig å konkludere hva som 
er årsaken, men mest sannsynlig kan det tillegges matserveringen som er tilpasset 
pandemien. 

20,4 % av foretakets kjøretøy er utslippsfrie, og det er kontinuerlig fokus på å øke 
andelen. Det er også en betydelig økning i foretakets ladepunkter for el-biler. I ulike 
transportanbud vektlegges fossilfrie kjøretøy. 

Delmålet om økning av kildesortering av biologisk avfall (matavfall) ble nådd, og nå er 
det utplassert utstyr i fem etasjer i Internatbygget 

 
 

2. Optimal bruk av legemidler 
Delmål: 
1. Redusere bruk av bredspektret antibiotika med 30% sammenliknet med 2012 
2. Redusere sykehusinfeksjoner 
3. Øke ansattes kompetanse om bruk og avhending av legemidler 
4. Øke gjennomføringsgrad av legemiddelhåndteringskurset med 10% årlig 

Foretaket nådde 14,7 prosent av målet om en 30 prosent nedgang i bruk av 
bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020. Totalforbruket av antibiotika ved foretaket 
(somatikk) viste liten nedgang fra 2019 til 2020, men en betydelig nedgang i 2021.  

Det er varierende grad av gjennomføring for leger og sykepleiere vedrørende e-
læringskurset «Antibiotika-bruk i sykehus» og «Legemiddelhåndtering». Delmålet om å 



 
 

Regnskap 12 

øke gjennomføringsgraden av legemiddelhåndteringskurset med 10% årlig er ikke 
oppnådd.  

 

3. Miljøbevisste medarbeidere  
Delmål: 
1. Øke antall enheter som har utarbeidet HMS –handlingsplan 
2. Øke antall medarbeidere som har gjennomført e-læringskurset «Ytre miljø» til 
minst 80% i den siste 3-års periode 
3. «Alle nivå 2 enhetene har fått bistand til å finne gode miljøtiltak innen en 3-års 
periode». 

Det har vært stort fokus på miljøarbeidet i foretaket, der informasjon om foretakets 
klima-, miljø- og bærekrafts arbeid er formidlet gjennom foredrag på mange arenaer. 
Året 2021 var også preget av pandemi, og derfor har den virtuelle plattformen vært 
førende i informasjonsutvekslingen. 

Det arbeides målrettet med at flere handlingsplaner/forbedringsplaner blir utarbeidet 
på ulike organisasjonsnivåer. 183 av 200 enheter har utarbeidet handlingsplaner. Det er 
positivt at det sees en økende trend på utarbeidete handlingsplaner.  

E-læringsprogrammet for Ytre Miljø, som skal gjennomføres hvert tredje hvert år, viser 
at 63,9% har gjennomgått opplæringen. Det er ingen endring i gjennomføringsgraden 
siden 2020.  

For mer detaljert informasjon om miljøarbeidet i foretaket, vises til intranettsiden Grønt 
sykehus. Ulike miljørapporter/dokumenter publiseres fortløpende både på Grønt 
sykehus og sus.no etter de har vært til behandling i Ledergruppen, FAMU og i den årlige 
ledelsens gjennomgang. 

 

Resultat, investeringer, finansiering og likviditet  
 
Fortsatt drift 
I henhold til regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetning for fortsatt drift er lagt 
til grunn når årsregnskapet ble avsluttet. Til grunn for dette er at foretaket drives med 
regnskapsmessig overskudd. I tillegg har staten gitt 100 % driftsgaranti for 
helseforetakene og foretaket kan derfor ikke gå konkurs. Styrets oppfatning er at det er 
riktig å legge til grunn forutsetning om fortsatt drift. 
 
Generelt om regnskapet 
Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapet er basert på de 
grunnleggende prinsipp for regnskap i samsvar med god norsk regnskapsskikk; 
transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, 
forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste estimat, konsistent bruk av 
prinsipp og forutsetning om fortsatt drift. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen 
bygge på forutsetninger og beste estimat som vil påvirke regnskapsført verdi av 
eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende forpliktelser 
med vilkår (se særlig forklaring Årsregnskapet i note 1). 

https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/Sider/hjem.aspx
https://pulsen.sus.no/Tema/Gr%C3%B8ntsykehus/Sider/hjem.aspx
https://helse-stavanger.no/om-oss#gront-sykehus
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Resultat 
Helse Stavanger HF leverte et driftsresultat for 2021 på 120,1 millioner kroner, og et 
samlet årsresultat på 121,9 millioner kroner. Total omsetning i 2021 var 8 302 millioner 
kroner.   
 
Covid-19 har påført foretaket merkostnader i form av endret drift og økt beredskap, 
samtidig som det har ført til redusert elektiv aktivitet og lavere aktivtetsbaserte 
inntekter.  I 2021 fikk Helse Stavanger 109,9 millioner kroner i tilskudd for å dekke 
merkostnader til Covid-19, og 10,9 millioner kroner i tilskudd for å redusere ventelister.  
I tillegg har helseforetaket fått 97,0 millioner kroner i kompensasjon for tapt ISF-inntekt. 
Helse Stavanger estimerer at samlede merkostnader og inntektstap utgjør om lag 21 
millioner kroner mer enn hva foretaket har mottatt i tilskudd.  
Samlet resultat for 2021 ble 23,1 millioner kroner lavere enn budsjettert.  
 
 
Investeringer 
Foretaket hadde i 2021 en investeringsbudsjett på 2 832 millioner kroner, og ved 
utgangen av 2021 hadde foretaket investert for 2 544 millioner kroner i varige 
driftsmidler.  Av de samlede investeringene var 2 459 millioner kroner knyttet til 
NyeSUS; bygging av nytt sykehus på Ullandhaug.  
 
Fremdriften på NyeSUS rapporteres jevnlig til styret i Helse Stavanger. Rapport fra 
november 2021 er tilgjengelig her: Sak 83-21 - vedlegg 1 - Kvartalsrapport med vedlegg 
1-4.pdf (helse-stavanger.no) 
 
Kapital 

 
I hele tusen kroner:  2021 2020 

Foretakets totalkapital var pr 31.12.  kr 10 064 593 kr 7 658 641 

Sum egenkapital pr 31.12.  kr 2 954 677 kr 2 832 766 

      
 
Likviditet 

 
I hele tusen kroner:  2021 2020 

Foretakets likviditetsreserve pr 31.12.     kr  181 595 kr  165 659 

Herav bundne midler   kr  181 456 kr  165 375 
Innvilget kredittramme  kr  248 700 0  

 
Helse Vest RHF har konsernkontoordning hvor Helse Stavanger HF har et bankinnskudd 
på 1 567 millioner kroner. Dette beløpet er ført som et krav mot Helse Vest RHF i Helse 
Stavanger HF sitt regnskap pr. 31.12.2021 og fremkommer ikke i likviditetsoversikten. 
Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter forklares i 
stor grad av endring i saldo på konsernkonto. Viser til note 12 og 13 i foretakets 
regnskap.   
 
 

https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2021/24.11.2021/Sak%2083-21%20-%20vedlegg%201%20-%20Kvartalsrapport%20med%20vedlegg%201-4.pdf
https://helse-stavanger.no/seksjon/Styret/Documents/2021/24.11.2021/Sak%2083-21%20-%20vedlegg%201%20-%20Kvartalsrapport%20med%20vedlegg%201-4.pdf
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Årlig resultat og disponering 
Styret foreslår følgende disponering av årets resultat for Helse Stavanger HF: 
 
I hele tusen kroner:  
 
Overført til annen egenkapital kr  121 911   
Sum disponert  kr  121 911  
 
 
Framtidig utvikling 
Foretaket hadde i 2021 et investeringsbudsjett på 2 832 millioner kroner. For 2022 er 
investeringsbudsjettet på 3 223 millioner kroner, og er i hovedsak knyttet NyeSUS.  
For 2022 er resultatkravet økt til 226 millioner kroner. Dette er nødvendig for å sikre 
fremtidige investeringer, i både utstyr og bygg.  
Den største usikkerheten i 2022 er knyttet til utvikling av covid-19 og etter som 
pandemien avtar, håndtering av etterslepet i form av fristbrudd og ventetider.   
 
Andre opplysninger 
Det forventes ikke endringer til foretakets vedtekter eller eierstruktur som igjen kan 
påvirke verdiene i foretaket.  
 
Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring for styremedlem og daglig leder.  
 
Styret gir sin takk til alle medarbeidere i foretaket for den store innsats som ble utført i 
2021. 
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