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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
 
Det var en økning i antall innlagte pasienter med covid-19 gjennom hele februar og inn i mars med 

rundt 60 covid-19-pasienter på det høyeste. Det kan se ut til at trenden har snudd den siste uken. 

Heldigvis har det vært svært få covid-pasienter på intensivavdelingen. Rundt halvparten av 

pasientene blir lagt inn med covid-19 og ikke på grunn av covid-19. Det fører til at 

beredskapsledelsen har endret noe på opptrappingsplanen slik at flere covid-19-positive pasienter 

legges på fagspesifikke poster. Det bidrar til bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser og bedre 

pasientsikkerhet.  

Det har vært høyt sykefravær gjennom perioden. For å håndtere utfordringen, har foretaket inngått 

særavtale med flere fagforeninger og medarbeidere. I avtalen har medarbeiderne sagt fra seg 

arbeidstidsvernet i arbeidsmiljøloven mot ekstra betaling. Disse bidragene har vært viktige for å sikre 

forsvarlig drift i perioden.  

Det høye sykefraværet, kombinert med høy belastning med mange covid-19-pasienter, har ført til at 

foretaket har måttet redusere  elektiv aktivitet for å frigjøre medarbeidere til andre nødvendige 

oppgaver. Det har vært godt samarbeid mellom involverte klinikker for å sikre riktig 

pasientprioritering.  

Antallet fristbrudd ventende har gått ned i perioden og skyldes i stor grad godt arbeid med 

osteoporose-pasienter i ortopedisk klinikk. Blant øvrige pasientgrupper har det dessverre vært en 

økning i fristbrudd. Godt samarbeid mellom fagene blir ekstra viktig fremover for å sikre god 

behandling og riktig prioritering av ventende pasienter.  
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Psykisk helsevern opplever økt pågang av pasienter og har fortsatt utfordringer med å rekruttere 

spesialister. Dette er bekymringsfullt og flere tiltak er iverksatt. Ekstra innsats av medarbeidere kan 

bedre situasjonen på kort sikt. Foretaket må øke innsatsen på utdanning av egne spesialister for å 

bedre sitasjonen på lang sikt.  

Krigen i Ukraina fører til at foretaket forbereder seg på å bistå kommunene i området, som er de som 

har ansvaret for å ta i mot flyktninger. Arbeidet er godt koordinert med kommunene i området og 

Helse Vest RHF.  

Enkelte klinikker har et relativt høyt bruk av timelønnede. En stor andel brukes for å ha nok personell 

på kveld, natt og helg. Administrerende direktør vil ha en gjennomgang med de aktuelle klinikker for 

å for å diskutere tiltak for å redusere bruken av timelønnede. 

Høyt sykefravær, bruk av overtid og innleie, samt redusert elektiv aktivitet har også store 

konsekvenser for økonomien. Resultat hittil i år er 78 millioner bak budsjett. Administrerende 

direktør mener det er krevende å ta igjen etterslepet på elektiv aktivitet innenfor de budsjetterte 

økonomiske rammer.  

 

2. Beredskap og smittevern  
 

Covid-19 og andre luftveissykdommer 

I januar og februar har det vært en betydelig økning i smitten i befolkningen og antall innleggelser 
ved sykehuset. Omikron er nå den totalt dominerende covid-19 virusvarianten. Omikronvarianten gir 
et mildere sykdomsforløp og svært få covid-positive pasienter har hatt behov for 
respiratorbehandling siste måned. Dette har gitt en mindre belastning på intensivavdelingen. Nesten 
halvparten av pasientene som legges inn på sykehuset, og som må isoleres på grunn av covid-19 
smitte, har en annen hoveddiagnose, dvs. legges inn med covid-19 smitte og ikke på grunn av covid-
19.  
 
Opptrappingsplanen for pandemiposter er blitt revidert. Grunnstrukturen er beholdt, men pasienter 
som innlegges med annen hovedårsak kan nå legges på fagspesifikke sengeposter. Mangel på 
enerom/isolater er utfordrende, men alle pasienter har fått god behandling i perioden.  
 
Tilstrømming av covid-positive pasienter til sykehuset har vært sterkt økende. I uke 8 kom det 96 
covid-positive pasienter til akuttmottak, og av disse ble nesten 50 % ferdigbehandlet der. Dette er 
utfordrende og tidskrevende for driften i akuttmottaket, men avlaster resten av sykehuset. Det har 
de siste ukene vært mellom 30 og 40 samtidig innlagte covid-positive pasienter.   
 
Kombinasjonen av økning i antall innleggelser og høyt sykefravær blant medarbeidere er svært 
krevende, og har medført delvis lavaktivitet i operasjonsavdelingen. Det er lagt opp til en dag-til-dag 
styring, for å optimalisere driften. Kreftkirurgi er prioritert, og det er et godt samarbeid med de 
involverte klinikkene for å sikre dette.  
 
Sykefraværet er fortsatt høyt, og enkelte dager inntil  1000 medarbeidere vært borte fra jobb 
samtidig på grunn av eget, barns sykdom eller annen permisjon inklusive kurs og opplæring. 
Sykefraværet gir driftsutfordringer. Alle klinikker har utarbeidet egne kontinuitetsplaner for å kunne 
prioritere og sikre forsvarlig drift med mindre personell. Det rapporteres om utfordrende, men 
forsvarlig drift.   
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Helse Stavanger HF gikk fra over fra gul til grønn beredskap 25.januar 2022. Til tross for lettelsene i 

nasjonale tiltak 12.februar, og økt tilstrømming av covid-positive pasienter, har ikke dette medført 

behov for endring av beredskapsnivået. I begynnelsen av mars er Helse Stavanger HF fremdeles på 

grønt nivå. Beredskapsledelsen har ukentlige møter. 

Forsyningssvikt 

Februar måned har også vært preget av utfordringer knyttet til forsyning av enkelte varer. Krigen i 

Ukraina vil forverre forsyningssituasjonen. Den regionale arbeidsgruppen utvider sitt mandat til å 

også omfatte varer som kan bli påvirket av krigen og sanksjoner.  

 
 

3. Nye mål i styringsdokumentet 
I styringsdokumentet for 2022 fra Helse Vest er det nye mål for foretaket. De nye målene er:  

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
2. Styrke forsking, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 

 

4. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Første hovedmål fra foretaksprotokollen er å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB). 

I arbeidet med å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det en 

utfordring at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere.  

Rekruttering psykisk helsevern voksne 

Rekrutteringssituasjonen for lege- og psykologspesialister har ikke bedret seg så langt i 2022. Det 
mangler fortsatt mange overleger og psykologspesialister i viktige posisjoner.  Sistnevnte gruppe har 
falt ytterligere i antall siste måned. Klinikken har midlertidig dedikert en 40 % prosjektstilling fra 
vikarmidler til arbeid med målrettede rekrutteringstiltakI tillegg arbeides det med ulike andre tiltak 
for å beholde disse viktige medarbeiderne. 
 
Klinikken opplever det i tillegg krevende  å få tilsatt leger i utdanningsstillinger (LIS3). Per februar er  
4,5 faste LIS3-stillinger vakante i tillegg til at det mangler vikarer for 4,0 LIS3 i som per tiden er i 
permisjon.  Dette fører til vansker med å fylle funksjoner i forvaktslag og det reduserer 
arbeidskapasitet i kliniske enheter. Flere LIS3 har også tilretteleggingsbehov knyttet til vakttjeneste, 
noe som øker arbeidsbelastningen på de gjenværende. Flere LIS3 uttrykker bekymring over hvor 
lenge situasjonen kan være slik den er nå, før arbeidsmengden blir uhåndterlig for flere. 
Klinikken har startet et arbeid med å se på organiseringen av vaktlag og LIS-utdanning, for å bedre 
arbeidsvilkår og rekruttering til denne viktige gruppen. 
 

Aktivitet psykisk helsevern voksne 

Antall innleggelser på døgn var noe høyere enn fjoråret i januar, mens februar ligger på samme nivå 
som året før. 
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Aktiviteten ved poliklinikkene er både i januar og februar lavere enn forrige år, og lavere enn plan. I 
hovedsak er dette på grunn av mange ubesatte stillinger ved poliklinikkene. Per januar var det 16 
månedsverk lavere netto behandlerdekning ved poliklinikkene.Størst nedgang har de store 
allmennpoliklinikkene ved Sandnes DPS og Stavanger DPS hatt, med 5-6 færre behandlere til 
disposisjon. Sola DPS poliklinikk Randaberg har også hatt fire færre behandlere til disposisjon.  
For de fleste av disse stillingene er det pågående tilsettingsprosesser. Det har i tillegget betydelig 
fravær på grunn av sykdom. 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 
DPS.  
 
Henvisningsmengden inn til klinikken øker jevnt. Tre måneders gjennomsnitt fra denne perioden i 
2020 var 219 henvisninger, i 2021 var det 225 (+2,7%), og i 2022 vart det 262 (+16,4%).   
 
 
HMS psykisk helsevern voksne 

Av topp 5 risiko, prioriteres området vold og trusler høyest på grunn av omfang og alvorlighet av 
hendelser i klinikken.  Hittil i 2022 er det registret og ferdigbehandlet 22 tilfeller. En av disse er kodet 
med potensiell risiko i høyeste klasse («død»). Det har høy prioritet å bedre sikkerheten og 
tryggheten for medarbeidere.  
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 på et minimum, uten å gå på bekostning av liv og helse for pasienten selv 
eller mennesker rundt vedkommende. Tallene varierer  gjennom året,   utløses ofte i tilknytning til 
enkeltpasienter. Det er derfor viktig og nødvendig å analyse hvert tilfelle    på individuelt nivå, for å 
sette igangmålrettede tiltak. I januar og februar ble det fattet 105 tvangsmiddelvedtak i klinikken. 
Det er det laveste nivået for tilsvarende perioder siden 2018. 
Klinikken har en arbeidsgruppe som ser på de nye nasjonale anbefalingene for reduksjon av tvang 

innen psykisk helsevern. Dette er også et prioritert område for klinikkens nytilsatte miljøterapifaglige 

rådgiver. Tiltaksplanen for reduksjon av tvang vil følges opp forløpende.    

 

Psykisk helsevern barn og unge: 

Utfordringer med å beholde spesialister / rekruttering av nye: Klinikken arbeider med å finne gode 

tiltak for å beholde kollegaer, da dette vil være en forutsetning for å tiltrekke seg nye. Det er spesielt 

oppmerksomhet på å beholde spesialistene, da disse er gode forbilder for personell, samtidig som de 

ofte er garantister for god faglig kvalitet. Alle enhetene rapporterer om lavere spesialistdekning.  

I vår interne kartlegging av spesialister som har søkt seg til kommunen eller til egen privat praksis, er 

tilbakemeldingen at de opplever stort arbeidspress over tid og lange arbeidsdager for å få gjort alle 

arbeidsoppgavene. De blir ledet til mere administrativt arbeid, og de ønsker å være mer opplagt etter 

arbeid og med egen familie.  

Året har startet med høyere sykefravær enn tidligere, ca. 10 %. Dette kommer på toppen av   andre 

utfordringer, noe som gjør at pasientlogistikken blir ytterligere presset.  

Aktivitet 
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Januar var preget av vanlig høyt henvisningspress, mens i februar har henvisningene vært nede på 

2019-nivå. Gjennomsnittlig ventetid stiger, og to poliklinikker melder at de sannsynligvis vil få 

fristbrudd i løpet av våren. Det er gjort ny avtale om kveldspoliklinikk frem til 01.07.22, og flere 

behandlere har sagt seg villig til å bidra.  

I henhold til oppdragsdokumentet er det satt i gang tiltak for å ha avklaringsmøter med pasienter og 

pårørende som er vurdert til ikke å ha rett på nødvendig helsehjelp. Dette oppleves som et 

tidkrevende arbeid på en allerede presset tjeneste. Samtidig viser det seg at en kan bruke strukturen 

som ligger i «Barn og unges helsetjeneste». For at avklaringsmøter skal ha ønsket effekt, må 

kommunene involveres, slik at barn og unge som er vurdert til å få tilbudet sitt på et lavere nivå enn 

spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt på en skikkelig måte. Flere barn og unge velger et kommunalt 

tilbud når de får god informasjon om dette. Her må legges til at det fortsatt er store variasjoner 

mellom kommunene, og det kan se ut som små kommuner generelt har et større forbruk av BUP- 

tjenester enn større kommuner. BUP-ene rapportere tall for avklaringsmøter hver annen uke.  

Det er fortsatt høyt belegg på ungdomspostene, med flere innleggelser i 2022 enn vi hadde på 

samme tidspunkt i 2021. Det flere av spesialistene som slutter på sengepostene  slutter i løpet av 

våren. Det er plan på at det kommer nye i løpet av høsten. Dette vil kunne medføre   utfordringer i 

sommer.  

Vi har arbeidet systematisk for at sengepostene i klinikken skal få mer kompetanse på pasienter med 

traumeerfaringer. Dette har vi gjort i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter på vold, traumer og 

seksuelle overgrep (RVTS). Vi skal nå starte nytt program for tre poster i mars. De postene som har 

gjennomgått dette opplæringsprogrammet har gitt gode tilbakemeldinger.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): 

Henvisning til TSB er fortsatt relativt stabilt og  få blir vurdert til ikke å ha rett på nødvendig 

helsehjelp, det vil si under 4 prosent. Gjennomsnittlig ventetid ligger innenfor kravet på 30 dager. I 

avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er det fortsatt 5 vakante overlegestillinger av 11. 

Det er ikke tilsatt ny avdelingsoverlege, og rekruttering av overlege med russpesialitet oppleves som 

umulig å rekruttere. Dette gjør at avdelingen må arbeide systematisk med eget spesialiseringsløp.  

En oppsummering fra kvalitetsregisteret innen rus (KVARUS), viser at 70 % av de som får tilbud innen 

TSB har vært utsatt for et traume, vært utsatt for vold eller har utsatt andre vold. Dette funnet viser 

ytterligere behovet for traumekompetanse innen disse tjenestene. Avdeling for rus og avhengighet 

(ARA), ønsker å forbedre behandlingstilbudet ved at vi øker vår kompetanse på traumebehandling, 

da dette ser ut til å ha stor samvariasjon med uheldig rusatferd.   

 

Medisinfritt tilbud: 

En gjennomgang av pasientlistene til mennesker som får sitt behandlingstilbud på Gausel poliklinikk, 

avdeling unge voksne i 2021, viser at bare en av tre i behandling bruker antipsykotiske 

medikamenter. Noen fordi de ikke trenger det, andre fordi de ikke vil. Kun 10 av disse 300 –350 

pasientene behandles på basis av en tvangsparagraf. Avdelingen har vært svært opptatt at 

pasientene skal involveres i egen behandling og arbeider systematisk for å innføre samvalg som del 

av behandlingstilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser.  
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Erfaringen tilsier at det å ha en bred behandlingstilnærming med samtaleterapi, støtteterapi, 

miljøterapi, musikkterapi, ergoterapi og fysisk aktivitet gjør at pasientene gir tilbakemelding på at det 

er lettere å ta imot tilbudet, samt ta reelle og involverte valg om egen helse.   

 

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

pasientsikkerhet 
Andre hovedmål i styringsdokumentet fra Helse Vest er å «styrke forskning, innovasjon og 

kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet».  

Foretaket har i flere år arbeidet systematisk for å styrke forskning og innovasjon og vil redegjøre for 

grundig for dette arbeidet i virksomhetsrapporten til styremøtet i mai.  

Arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet rapporteres etter samme mal som i tidligere 

virksomhetsrapporter.  

Kvalitet og pasientsikkerhet 

Uønskede hendelser 

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

avvikssystemet Synergi de siste måneder. Det kan se ut som det er en svakt stigende trend siste år. 

Antallet pasientrelaterte saker er ca. 500 pr. måned. 

I 2021 ble det meldt 36 3.3a saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 11 hendelser.. Med 

unntak av en hendelse, er alle 3.3a meldingene fra somatiske enheter. Noen av hendelsene har 

skjedd før nyttår, men er meldt Statens helsetilsyn i 2022.  

Korridorpasienter 

Beleggsprosent og antall korridorpasienter er et uttrykk for kapasitet og pasientflyt i foretaket. Antall 

korridorpasienter brukes som en kvalitetsindikator. Målet er at korridorpasienter ikke skal 

forekomme. Beleggsprosent og antall korridorpasienter følger ikke nødvendigvis hverandre. 

Eneromsproblematikk og isoleringsbehov kan innvirke på begge deler. Den siste bølgen av 

pandemien har forverret situasjonen i foretaket. Per februar er beleggsprosenten rundt 90 % i de 

store somatiske klinikkene og antall korridorpasienter høyt, selv om det absolutte tallet har falt de 

siste måneder. Årsakene er sammensatte. Antall døgn som kommunene har betalt for 

utskrivningsklare pasienter (UKP) er fremdeles lavere enn tidligere år, noe som tyder på at dette ikke 

er den vesentlige årsaken til høyt antall korridorpasienter.  Mye av problematikken er knyttet til den 

pågående pandemien og underskuddet på enerom og isolater på SUS. Dette vil bedres først 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 klarte ikke å oppnå måltallet i 2021 utenom i enkelte måneder,  heller ikke i 

januar og februar 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. De første målingene i forbedringsprosjektet viser en tydelig bedring med 

fall ned mot 10 % manglende epikrise. 
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Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) per 2. tertial 2021. 

Tertialrapporteringen bygger på de offisielle nasjonale kvalitetsindikatorene. Helsedirektoratet (Hdir) 

påpeker at man må utvise varsomhet i tolkningen av både absolutte tall og trender for oppgitte 

indikatorer. Avvik kan skyldes mangler eller feil i rapporteringen, tallgrunnlaget ligger tilbake i tid og 

absolutte tall i sanntid kan være annerledes. 

Det er totalt 111 indikatorer i denne rapporteringen til NKI, hvorav 25 indikatorer brukes for å 

sammenlikne helseforetakene på overordnet nivå. Samlet sett ligger Helse Stavanger på 7. plass i 

landet, ned to plasser fra forrige måling.  

De totalt 111 indikatorene i rapporten er delt i 10 underkategorier.  Her scorer Helse Stavanger 

innenfor topp 7 under flere fagområder: Hjerte- og karsykdommer (1 av 20), (kreft – pakkeforløp (2 

av 21), operasjon (5 av 24), og rusbehandling (4 av 23). Foretaket ligger lavt innenfor fagområdene: 

Psykisk helsevern voksne (18 av 22), psykisk helsevern barn og unge (15 av 22) og somatisk helse (24 

av 25). Her må man spesielt bemerke at for indikatoren psykisk helsevern barn og unge har det 

skjedd et betydelig fall fra 3. plass til 15. plass. For indikatoren hjerte- og karsykdommer er HST best i 

landet.  

Innenfor fagområdene hvor Helse Stavanger er dårligst, er det varierende score innenfor 

indikatorene. Det som skiller seg ut for psykisk helsevern voksne i negativ grad er utsending av 

epikriser), tvangsinnleggelser, samt andel brudd på vurderingsgarantien hvor det fortsatt er en 

negativ trend og HST er dårligst.  For psykisk helsevern barn og unge, hvor vi er gått fra nummer 3 av 

22 til 15 av 22, skyldes denne endringen delvis i endringen i ventetider i sommermånedene. Når det 

gjelder somatisk helse, scorer foretaket fortsatt lavt innenfor indikatorene andel utsendte epikriser, 

både innen 1 dag og innen 7 dager. I tillegg er det utfordringer innenfor indikatorene fristbrudd, 

korridorpasienter, gjennomsnittlig ventetid, hjemmedialyse og gjennomsnittlig ventetid innen 

somatisk helsetjeneste. Flere av disse indikatorene har en stigende trend som uttrykk for en 

forbedring. Arbeidet med de nasjonale kvalitetsindikatorene vil fortsatt være fokusområder framover 

i foretaket.  

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. 

Måloppnåelse har vært veldig god i Helse Stavanger i 2021 og rapporteres kvartalsvis.  Tar man for 

seg hele 2021 var HST beste foretak i landet med en andel på 78 % – kun slått av private ideelle 

enheter.  Fordelt på sentrale indikatorer: 

Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1): 89% 

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

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

Andel behandlet innen standard forløpstid- medikamentell behandling (OF4M): 78 % 

Andel behandlet innen standard forløpstid-strålebehandling (OF4S): 66 % 

 

Hvis man ser på inngangen av 2022 er trenden den samme som for 2021. For månedene desember 

2021 og  januar 2022 scorer HST over måltallet for samtlige indikatorer. Innenfor noen pakkeforløp 

har foretaket fortsatt utfordringer. Dette gjelder i første rekke økt utredingstid for PET CT  Den 

pågående beredskapssituasjonen har påvirket den planlagt operative aktiviteten innenfor flere 
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fagområder. I følge analyser ser det ut som det er noe lavere antall gjennomførte kreftoperasjoner 

innenfor gastrokirurgi, øre-nese-hals og urologi. Dette ser man og i pakkeforløpet innenfor urologi. 

Dette kan ha mange årsaker som utredningskapasitet som nevnt over, færre inkludert i pakkeforløp i 

perioden, andre behandlingsvalg enn operativ behandling mm. Små tall kan utgjøre svingninger i 

perioder. 

Med tanke på hvordan den pågående beredskapssituasjonen påvirker den planlagte operative og 

polikliniske driften, er det viktig å følge med på mulige negative effekter på pakkeforløpene og annen 

tidskritisk behandling. 

 

 
 

6. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 

Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 

pasientforløp».  

Per februar er ventetidene både for ventende og behandla i den somatiske delen av driften over det 

regionale måltallet, men fallende. Gitt den pågående pandemi-situasjonen med høyt sykefravær og 

redusert behandlingskapasitet, er dette gledelig.  

Innen psykisk helsevern er  ventetidene for ventende innenfor det regionale måltallet og fallende, 

mens ventetid behandla fremdeles ligger 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 viser en klart fallende kurve. Dette skyldes i stor grad godt arbeid med osteoporose-

pasienter. Dessverre har mange pasientgrupper økende fristbrudd.  Inne i dette ligger etterslepet fra 

pandemien. Høyt sykefravær blant ansatte og redusert kapasitet på poliklinikker og 

operasjonsavdeling har satt arbeidet tilbake. Det vil sannsynligvis ta lang tid å komme a jour med 

etterslepet i operasjoner og polikliniske konsultasjoner, men situasjonen blir fulgt tett.   

  

7. Organisasjon 
 

De siste 12 måneder har antallet timelønnede i Helse Stavanger ligget stabilt på omkring 1 100 

medarbeidere og de jobbet omkring 25 000 timer per måned. Rundt 61 prosent av timene utført er 

knyttet til kveld, natt eller helg og rundt 39 prosent er knyttet til dagtid. På kveld, natt og helg utgjør 

de timelønnede omkring 3 prosent av faktisk bemanning som er på jobb.  

 

Utviklingen de siste fire årene er svakt nedadgående. I 2018 var  i gjennomsnitt 271 brutto 

månedsverk utført av timelønnede og i 2021 var 242 brutto månedsverk utført av timelønnede.  

 

Bruken av timelønnede er størst i klinikk for psykisk helsevern voksne, etterfulgt av  

mottaksklinikken og driftsservice.  
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Ufaglærte timelønnede registrert i kategorien pleieassistent utførte omkring 2 900 timer per måned 

i 2021. Omkring 75 prosent av timene er utført på kveld, natt eller i helg.  

 

Brudd på arbeidsmiljøloven 

I 3. tertial 2021 var det 15 225 mulige AML-brudd i Helse Stavanger. Dette tilsvarer brudd på 2,38 % 

av alle vakter i foretaket. Dette er 0,24% flere enn samme periode i 2020. En og samme vakt kan 

utløse flere ulike typer brudd. 

 

Årene 2020 og 2021 har vært preget av korona-pandemien. I 2020 og 2021 har det i perioder vært 
inngått sentrale avtaler med fagforeningene, der det ble avtalt utvidede grenser for hvor mye 
medarbeidere kan jobbe. Avtalen har bidratt til færre AML-brudd, men ikke til totalt mindre bruk av 
ekstra- og overtidsarbeid. Disse avtalene var gjeldende fra mars til september 2020 og fra siste del av 
desember 2021. 
 
I det forebyggende arbeidet har foretaket sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten kommet fram 
til enkelte bruddtyper som anses som mer alvorlige enn andre, og som det bør rettes særlig 
oppmerksomhet på. Arbeidsfri før vakt er en av disse, og det er fortsatt en positiv utvikling med 
reduksjon av denne typen brudd sammenliknet med 2019. Samlet tid per dag og samlet tid per uke, 
er også brudd som er vurdert å representere en større belastning for medarbeiderne, og som 
fortrinnsvis må unngås. 
 

Tiltak 
 
Helse Stavanger jobber sammen med de tillitsvalgte og vernetjenesten for å redusere AML-brudd. Av 
systematiske tiltak på overordnet nivå kan nevnes: 

 Innføring av anbefalte prinsipper for helsefremmende turnus som er innarbeidet i foretakets 
prosess for å risikovurdere arbeidsplaner. 

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

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

 
Mulige AML-brudd rapporteres i ledermøter og i alle arbeidsmiljøutvalgene flere ganger i året, og 
klinikkene jobber lokalt med å se på årsakssammenhenger og iverksetter målrettede tiltak. 
 
Klinikkene jobber blant annet med: 
Flere oppgir sykefravær som årsak til AML brudd. I flere enheter jobbes det med tiltak for å redusere 
sykefraværet.  
 

 IA bransjeprogram verktøyet «Der skoen trykker» tas i bruk i flere enheter for å kartlegge 
bakenforliggende årsaker til høyt sykefravær og iverksette målrettede tiltak.  

 Tidlig og tett sykefraværsoppfølging og tilrettelegging for å få medarbeidere tilbake i jobb. 

 Bistand fra BHT 
 
Ledere forsøker å fordele ekstravakter slik at arbeidsbelastningen skal bli mest mulig jevn. Det er 
fokus på at vakter som genererer brudd hos den enkelte, skal tildeles annen medarbeider. 
Ledige vakter som må dekkes på kort varsel utløser oftere AML-brudd fordi handlingsrommet for å 
dekke vaktene blir lite. Risikoen for å bruke doble vakter er dermed større. Dette er ofte utfordrende 
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i helger og på kveld/ natt der ansvarshavende ikke har samme mulighet som avdelingsleder til å se på 
hvem som generer brudd ved innleie. Flere enheter har satt dette på dagsorden for å gi 
ansvarshavende på vakter bedre forutsetning for å ta slike valg.  
 
 
Redusere belastning ved drift av kveldspoliklinikk 
Flere peker på etterslep etter pandemien og behov for drift av kveldspoliklinikk som årsak til økt 
belastning på medarbeidere og AML brudd.  
 
Tiltak som vurderes er:  

 Innleie fra vikarbyrå  

 Redusere kveldspoliklinikk  

 Ekstrapoliklinikkene er frivillige og fordeles mellom ansatte 

 Sette av tid til administrasjon slik at dokumentasjon kan gjennomføres på kveld, og ikke 
forskyves til dagen etter 

 
 
Redusere belastning ved utrykning på vakt (leger) 
Utrykning på vakt utgjør en stor del av bruddene for leger. 
 
Tiltak som vurderes: 

 Tiltak i vaktgruppen – overleger avlaster LIS  

 Avtale med pasienthotellet der LIS kan hvile seg mellom utrykninger på samme vakt eller i 
påvente av at de skulle komme til med operasjonsprosedyren. 

 Samhandlingsmøter mellom samarbeidende fag/enheter for å gå gjennom behandling og 
pasientforløp, skape forutsigbarhet. 

 LIS får gå hjem etter travle vakter med mye utrykning. 

 Tilrettelegging av oppgaveplan slik at LIS har fordypning etter lunsj på mandager og dermed 
ikke settes opp med pasientbehandling. Flere har benyttet anledningen til å gå hjem og ta 
fordypningstdien hjemme etter travel helgevakt.  

 Spre spesialkompetanse på flere 
 
Redusere bruk av tvang og bedre kapasitet innen sikkerhetspsykiatri  
I psykiatrien kan krevende pasienter ofte føre til innleie eller overtid. Det jobbes systematisk med å 
redusere bruk av tvang og få bedre kapasitet innen sikkerhetspsykiatri. Disse tiltakene virker direkte 
inn på behovet for ekstrapersonell og i neste omgang AML bruddene. Det samme vil økt kompetanse 
innenfor MAP (mestring av aggresjon hos pasient) bidra i rett retning.   
 
 
Aktiv rekruttering 
Flere av AML bruddene handler om manglende personell i stillinger, og aktiv rekruttering er dermed 
et tiltak for å rette på dette. Enkelte enheter har dedikert ressurs midlertidig for å få ekstra kraft i 
dette arbeidet innenfor viktige ansattgrupper. Det jobbes også med å redusere antall ansatte i 0% 
stillinger. En målsetning er at flere ansatte tilsettes fast i stillinger som kan brukes i typiske innleie-
behov situasjoner, og at en gjennom dette også får lavere antall AML brudd.  
 
Redusere overtid etter vakt 
Det jobbes flere steder med å unngå at en blir sittende igjen etter endt vakt for å dokumentere og 
rapportere. Dette handler både om organisering og planlegging av arbeidet, og om å legge til rette 
for gode tilganger til registrering/rapporteringsverktøy. 
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Optimalisere bemanningsplaner 
Det jobbes med planlegging av bemanningsfaktor i turnus, og med å få turnuser som reduserer 
innleiebehov. En bemanningsplan skal gi en oversikt over hvilken kompetanse (stillingskategori) og 
hvor mange personer det er behov for på de ulike vaktene på de ulike dagene i uken/året og den skal 
si noe om vaktlengde, overlapping og kompetansesammensetning. Bemanningsplanen utarbeides ut 
ifra tildelte rammer og viser hvordan virksomhetens ressurser kan fordeles på best mulig måte ihht 
de oppgaver som skal løses.  
 

 

 

8. Byggeprosjektet og organisasjonsutvikling 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 Ingen fraværsskader i perioden. 

 Smittesituasjonen på byggeplass under kontroll, vaksinebuss har vært på nytt besøk, men 
veldig få benyttet seg av tilbudet  

 Byggeprosjektet følger stort sett planen, pga forsinket leveranse av stål har en omrokert og 
jobbet andre steder, men totalfremdrift iht plan 

 Grunnarbeider: sluttoppstilling ferdig og oversendt entreprenør, noen få uavklarte poster 
som det jobbes med å avklare 

 Råbygg: nådd takhøyde for alle bygg bortsett fra bygg B-utvidelsen, der holder en på med 
dekkereis for 2 etg., noe omrokeringer pga forsinket leveranse av noe spesialarmering 

 Bygg A Sør: Fasade-elementer og Paroc ferdig montert. Kompletteringsarbeid pågår. Arbeid 
med påforingsvegger innvendig ferdig i 3-8 etg, arbeidet med påforingsvegger startet i 2 etg..  

 Bygg A Nord: Fasadeelementer og Paroc ferdig montert. Kompletteringsarbeider pågår. 
Arbeid med påforingsvegger pågår i 3 – 8 etg.   

 Bygg D: Fasadeelementer gårdshager ferdig montert. Fasadeelementer mot ytterfasader 
ferdig montert. Montasje av paroc snart ferdig, innvendige arbeider har ikke startet.  

 Bygg C-Nord: Fasadeelement på ytterfasade er montert mot nord og øst. Fasade mot 
gårdshage er montert. Innvendige arbeider har startet i 2 og 3 etg. Parocelementer er 
montert mot øst og mot nord. Montasje av parocelementer pågår inn mot gårdshage.  

 Bygg C-Sør: Montasje av gårdshagefasade pågår. Montasje av ytterfasade er ferdig mot vest 
og mot øst, montasje mot nord pågår og mot sør startet montasje uke 10. Innvendige 
arbeider har ikke startet 

 Bygg B: Elementer i ytterfasader er montert. Montasje av fasader i gårdshager del 1 er ferdig. 
Tettinger inn mot del 2 pågår. Montasje av paroc er ferdig så langt det er mulig i denne 
fasen. Innvendige arbeider har ikke startet.  

 Utvidelsen av B-bygget: ikke startet fasademontasje.   

 Ringen: montasje av fasade på broer i ringen pågår 

 Rundt 500 personer i snitt på byggeplass daglig i 2022. De fleste i byggherreorganisjonen er 
nå tilbake på byggeplass, men pga covid så er det fremdeles noen som jobber fra 
hjemmekontor.  
 

Mottaksprogrammet    
For å styrke  grensesnitt mellom utbyggingsprosjektet, Nye SUS BT1  og driftsorganisasjonen har 

adminstrerende direktør etablert og forsterket samhandlings strukturer mellom 

Organisasjonsutvikling, Klargjøring for drift og Teknologi. Dette vil framover betegnes som 

Mottaksprogrammet. I dette kvartalet er det fokusert på å etablere de nødvendige strukturene samt 
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identifisere risikoområder i grensesnittområdene. Oppgaver som ligger uløst i grensesnitt mellom to 

eller flere prosjekt har nå tydeligere strukturer for samhandling.  

Det har videre vært fokus på å etablere en samlet oversikt over alle forberedelser som skal 

gjennomføres i og av foretaket for å være godt forberedt på å etablere god pasientsikkerhet og 

økonomisk bærekraftig drift i Nye SUS, samt godt forberedt på flytteprosessen. Oppfølging av planen 

inngår i arbeidet med å etablere ytterligere styring og kontroll på det store omfanget av oppgaver 

som ligger foran foretaket de neste årene.  

Anskaffelse av medisinteknisk utstyr er detaljplanlagt, det er utarbeidet sjekkliste for 

brukermedvirkning og fremdriftsplan er distribuert for å gi forutsigbarhet til driftsorganisasjonen.  

Det er i prosjektstyret besluttet en flyttestrategi som muliggjør ytterligere detaljering av utstyrs- og 

flytteplaner fremover.  

Tross en krevende driftssituasjon er foretaket på flere områder i gang med forberedelser til drift i nye 

areal. En viktig milepæl dette kvartalet er oppstart pilotering tverrfaglig enhet for pasienter med 

sammensatte lidelser innenfor psykiatri, somatikk og rus. Prosjektet vil løpende evaluere 

piloteringen. 

Detaljer fra mottaksprogrammet rapporteres i kvartalsrapporten.  

 
 

9. Økonomi 
Resultatet for februar er negativt med 28 millioner kroner og det er et avvik fra budsjettert resultat 

på 47 millioner kroner. Hittil i år er avviket 78 millioner kroner.  

Hovedsaken til negative resultatavviket sviktende aktivitetsbaserte inntekter. Samlet sett er det 

negative avviket på pasientrelaterte inntekter på 27 millioner kroner for måneden. Tapte 

aktivitetsbaserte inntekter er estimert til kr 36 millioner kroner i februar og 62 millioner kroner hittil i 

år. 

Avviket på pasientrelaterte inntekter har også et stort positivt avvik som skyldes høye inntekter fra 

laboratoriene for covid-19 testing. Dette utgjør ca 11,4 millioner kroner i februar. 

Det er store avvik på varekostnader og kostnader til lønn. Alle lønnskostnader som direkte følge av 

merarbeid av pandemien blir merket og utgjør ca. 50 millioner kroner hittil i år. Selv om vi holder 

covid-19 merkede kostnader utenfor, er det fremdeles store avvik på varekostnader og lønn. 

Avviket på varekostnader skyldes delvis kostnadsføring av smittevernvarer fra beredskapslager (7,3 

mill), samt stort avvik på medikamentkostnader, både i sykehus (4,6 mill) og som H-resept (3 mill).  

Avviket på lønn henger i stor grad sammen med høyt sykefravær. Sykefraværet i februar er på 11,7 % 

mot 7,8 % samme periode i fjor. Dette vises igjen i for eksempel økning i antall overtidstimer, som 

har økt med 36% målt mot samme periode i fjor. (fra 32 000 timer til 21 000 timer). Foretaket har 

ikke merket lønnskostnader som skyldes økt sykefravær som covid-19 merkostnader (med unntak 

der hvor sykefraværet har blitt erstattet av personer med særavtale).  

Covid-19 merkede kostnader for februar: varekostnader kr 9,8 mill. Lønn- og personalkostnader kr 

22,9 mill. Øvrig kostn kr 0,3 mill kr. Totalt 33,1 mill kr.   
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Investeringer 

Foretaket har investert for 250 millioner kroner i februar. Det meste av investeringer kan henføres 

nye SUS.  

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 1 399 millioner 

kroner ved utgangen av februar 2022, hvorav 238 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Likviditetsbeholdningen har økt med ca.46 millioner kroner i løpet av måneden. Likviditeten er god, 

og driftskreditten er 0 kroner. De største endringene er investeringer, endring i kortsiktig gjeld og 

forskjell i kostnadsført pensjon inn/utbetaling. 

 

 

 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


