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1. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  
Det økonomiske resultatet er bedre i september, men er fortsatt et godt stykke bak budsjett. Den 
økonomiske utfordringen er nå så stor at det er vanskelig å se hva som kan gjøres av prioriteringer 
uten at det går ut over foretaket evne til å investere i medisinsk-teknisk utstyr – eller at foretaket må 
vurdere strukturelle tiltak. Det arbeides for å finne tiltak der  både god pasientbehandling og 
medarbeidere blir ivaretatt, men administrerende direktør understreker at dette er svært krevende.  
 

Det var god operasjonsaktivitet i september. Det var det høyeste antall operasjoner hittil i år, og 

nivået var over 2019. Sammenliknet med 2021 kan det se ut til at det fortsatt er mulig å øke 

aktiviteten noe. Det er satt i gang et prosjekt for å utnytte operasjonskapasiteten bedre, og de første 

endringenen iverksettes i november. Poliklinisk aktivitet i september er på samme nivå som før 

sommeren.  

Det er svak forbedring i antall fristbrudd, men det er fortsatt for mange pasienter som venter for 

lenge.  

Hvert år gjennomføres undersøkelsen Global Trigger Tool ved alle sykehus for å måle omfanget av 

pasientskader. Det er bekymringsfullt at Helse Stavanger ikke ser forbedring på disse tallene. Det er 

svakheter ved designet på undersøkelsen og endringene kan skyldes tilfeldig variasjon, men 

administrerende direktør vil gjøre en nærmere vurdering av resultatene og vurdere relevante tiltak.  
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2. Beredskap og smittevern  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin vurdering er at det er en lav risiko for 

strømrasjonering til våren. Det er likevel et scenario som 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 samfunn og 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) melder at smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. 

En samlet vurdering av overvåkingsdata har vist en svakt synkende eller flat trend. De peker på at 

situasjonen er uforutsigbar og at det er mulighet for at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover 

senhøsten og vinteren. Nye varianter med økt spredningsevne kan gi nye bølger utover vinteren. 

Helseinstitusjonene bes om ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for økt sykefravær de 

kommende måneder. De siste månedene har det vært lagt inn 14 til 20 pasienter i uken med covid. 

Sykehuset gjør forberedelser for å tilby vaksine mot apekopper til mennesker i 

risikogruppene. Oppstart planlagt i uke 42. Vaksinering med sesonginfluensavaksine til 

helsepersonell i sykehuset startet i uke 40. 

 

3. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige 

Psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol) har utfordringer med å tilby  pasientene 

behandling  i henhold til den medisinske vurderingen. Dette har medført flere fristbrudd –  40 i 

september. I  samme periode har   29 pasienter som ikke har fått tilbud innen oppgitt frist fått tilbud. 

Det arbeides systematisk for å få kontroll på ventelister og pasientflyt. Det ser ut til å være en normal 

sesongvariasjon at august er måneden i året med lengst ventetid, og så reduseres dette gjennom 

høsten. I år har imidlertid ventetiden økt i september.  

Det arbeides kontinuerlig med å sikre ansatte i alle stillinger, og per september er det registrert 13 

vakante stillinger fordelt på 9 enheter.   

Det arbeides med flere tiltak, heriblant å se på bruk av legeressurser på tvers, for å sikre en mer 

strukturert pasientflyt for enkelte pasientgrupper. Spørsmål fra styret i august om ADHD utredningen 

kunne overføres til fastlegene er vurdert. ,Dette er foreløpig ikke mulig. Retningslinjene for oppstart 

av medikamentell behandling av ADHD krever at vurdering gjøres av  spesialist i barne- og 

ungdomspsykiatri. Det vurderes også å være en risiko  for at barn og unge som har andre 

underliggende årsaker til  uro og konsentrasjonsvansker kan feildiagnostiseres.  
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Spiseforstyrrelser er viktigste årsaken til at ungdom blir innlagt. Dette gjelder også i september. 

Psykisk helsevern barn og unge arbeider med å se på mulighetene for å snu ressurser til mer 

dagbehandling uten at dette er mulig på nåværende tidspunkt. En av årsakene er høyt belegg på 

ungdomspostene og lengre ventetider i poliklinikkene.  

Sykefraværet i psykisk helsevern barn og unge er vurdert til å være på et normalt nivå, og er under 

kravet på 5,5 %.    

Forskere tilknyttet psykisk helsevern barn og unge arbeider med flere prosjekter knyttet til angst og 

traumer, samt angst og bruk av VR-teknologi. Det er også planlagt VR-prosjekter rettet mot barn og 

unge som får  får behandling innen pediatri. Målet med prosjektet er å bidra til å trygge barna og og 

dermed gjøre de bedre i stand til å ta imot behandling. Et av forbedringsprosjektene har sendt inn 

søknad for innovasjon. Dette prosjektet dreier seg om utvikling av verktøy for å kartlegge traumer for 

barn under 6 år.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er preget av anbudsrunden og de konsekvensene dette får for 

pasienter og Helse Stavanger HF. Avdelingen har måttet tenke innovativt vedrørende egne ressurser, 

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

Helse Stavanger venter fortsatt på avklaring fra Helse Vest på hvilke oppgaver som skal utføres av 

foretaket. Det medfører en usikkerhet i forhold i planleggingen, men avdelingen jobber med 

løsninger som innebærer å se på omprioritering av interne ressurser.  

Foreløpig der det 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.  

KORFOR, forskningsnettverket innen TSB, har sendt inn fire søknader til Helse Vest vedrørende 

innovasjon. Dette er søknader som understøtter applikasjoner (app-er) som skal gi bedre støtte for 

mennesker som sliter med uhensiktsmessig alkoholbruk, samt søknader for å bedre kartlegging av 

kognitivt svake ruspasienter og bedre oppfølging under behandling. Klinikk psykisk helsevern barn, 

unge og rusavhengige står ved dette for 5 av 19 innovasjonssøknader fra Helse Stavanger HF.  

  

 

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.  
 
SSB har nylig publisert rapport over ressursbruk til forskning i helseforetakene: Ressursbruk til 

forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon (ssb.no). Den samlede 

ressursbruken rapporteres uavhengig av finansieringskilde, slik at eksternt finansiert forskning regnes 

inn. For 2021 hadde Helse Stavanger kostnader til forskning på snaut 159 millioner kroner, noe som 

utgjør 1,9 % av foretakets totale kostnader, og minst av universitetssykehusene, men avstand til St. 

Olav (2,1%) og AHUS (2,2%) er ikke stor. Vi brukte 137,2 årsverk på forskning i 2021, og har lavere 

gjennomsnittskostnad per årsverk enn de andre universitetssykehusene. Forskning innen psykisk 

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/ressursbruk-til-forskning-i-helseforetakene-i-2021.hovedresultater-og-dokumentasjon#:~:text=M%C3%A5lt%20i%20driftskostnader%20brukte%20de,forholdstallet%20var%202%2C9%20prosent.
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/ressursbruk-til-forskning-i-helseforetakene-i-2021.hovedresultater-og-dokumentasjon#:~:text=M%C3%A5lt%20i%20driftskostnader%20brukte%20de,forholdstallet%20var%202%2C9%20prosent.
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helsevern og rus er et viktig satsingsområde for foretaket, og Helse Stavanger brukte hhv. 23 % av 

sine forskningskostnader innen psykisk helsevern og 6 % innen rusforskning i 2021, noe som er en 

langt større andel enn de andre universitetssykehusene.  Dette viser igjen i klinisk viktig forskning, og 

som eksempel nevnes at avdelingsoverlege Kristin Jørstad disputerte ved UiS 17. september med 

avhandlingen «Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko». 

Helse Vest utlyser årlig forskningsmidler, og Helse Stavanger har i år sendt 51 søknader. Det er en 

liten nedgang fra 2021 (54), og om dette er reelt uttrykk for lavere prosjektinitiering eller at andre 

finansieringskilder blir brukt vil etter hvert vise seg. 

Fra midten av 1980-tallet har forskningsstiftelsen Hjertelaget vært en fundamental bidragsyter for 

hjerteforskning i Helse Stavanger, 24 doktorgrader har fått sitt utspring herfra. En av stifteren var 

dr.philos og avdelingsoverlege Leik Woie (1938-2022). Hjertelaget har nå besluttet at det etter salg 

av bygningen til Helse Stavanger opprettes et forskningsfond for hjerteforskning, og det vil gi et langt 

større handlingsrom og bedre mulighetene for ytterligere ekstern finansiering for forskerne.  

 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Nasjonale kvalitetsindikatorer per 1. tertial 2022. 

Tertialrapporteringen bygger på de offisielle nasjonale kvalitetsindikatorene.  

Helsedirektoratet (Hdir) angir at man må utvise varsomhet i tolkningen av både absolutte tall og 

trender for oppgitte indikatorer. Avvik kan skyldes mangler eller feil i rapporteringen og 

tallgrunnlaget ligger tilbake i tid og absolutte tall i sanntid kan være annerledes. 

Det er 39 indikatorer i denne rapporteringen til NKI. For alle indikatorene samlet ligger Helse 

Stavanger på 10. plass i landet av til sammen 39 indikatorer. Den samme plasseringen som ved 

forrige måling. Ser man på de 8 underkategoriene er det en tydelig spredning for foretaket innafor 

flere fagområder: Hjerte- og karsykdommer (1 av 20), (kreft – pakkeforløp (2 av 21), operasjon (15 av 

24), og rusbehandling (14 av 23), psykiatri voksne (18 av 22), psykiatri barn og unge (10 av 22), 

somatisk helse (19 av 25) og legemidler (10 av 18).  

Her må man spesielt bemerke at hjerte- karsjukdommer og pakkeforløp for kreft viser fortsatt 

stabilitet med høy plassering. 

For indikatoren operasjon er det en nedadgående trend i forhold til forrige måling. Spesielt gjelder 

dette pasienter operert innafor hhv 24 timer og 48 timer med hoftebrudd sammenlignet med 

tidligere perioder. Man ser og en liten økning i utsettelser av planlagte operasjoner. 

Indikatorene psykiatri barn og unge viser stor variasjon innafor underkategorien. HST er best i landet 

på andel som har gjennomført første evaluering av behandling i poliklinikk og innafor anbefalt 

forløpstid. Men er blant de dårligste på andel pakkeforløp som har utarbeidet behandlingsplan. I HST 

er det oppmerksomhet på pakkeforløp, men det er usikkert om utarbeidete utredning- og 

behandlingsplaner blir godt nok dokumentert. Planene blir systematisk sendt til pasient og 

pårørende, for å sikre forutsigbarhet, fremdrift og kontinuitet. Når det gjelder oppstart av behandling 

innen 65 virkedager, ligger Helse Stavanger oppe sammen med de beste for 1. tertial.  

Når det gjelder psykiatri voksne, ligger HST lavere plassert sammenlignet med 3. tertial 2021. Her er 

det stor spredning mellom underkategoriene hvor klinikken ligger helt på bunnen blant noen, mens 

andre er foretaket best i landet. Det som skiller seg negativt ut er epikriser, mens det er en 

forbedring på forløpstider. 
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For indikasjonen somatisk helse ser man en forbedring fra 3. tertial 2021. Men fortsatt lav score for 

epikriser og korridorpasienter. 

Når det gjelder rusbehandling har det tydelig skjedd et fall til sammenligning med forrige tertial (fra 6 

til 14). Dette slår tydelig ut i epikriser sendt ut innen 7 dager, men en bedre tendens når det gjelder 

forløpstider. Helse Stavanger har god systematikk på at alle TSB pasienter blir inkludert i 

kvalitetsregisteret gjennom inntak og oppstartsteamet (IO-teamet).   

Totalt sett er foretaket blant de dårligste i landet på flere indikatorer og under måltallet hvor trenden 

går i feil retning. Men sett i forhold til underkategoriene er det stor spredning innafor flere 

indikatorer. 

Bakgrunnen for svake måltall i 1. tertial 2022 kan bero på bemanningsutfordringer. Innafor psykisk 

helsevern må bemerkes bemanningsutfordringer med ledige overlege / psykologstillinger som 

medføre kompetanseutfordringer og økt arbeidspress på tilgjengelige spesialister. 

Arbeidet med disse utfordringene vil fortsatt være fokusområder videre framover i foretaket.  

Uønskede hendelser 

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

ca. 500 saker pr. måned. 

I 2021 er det meldt 36 saker til Statens helsetilsyn. Det er hittil i 2022 meldt 29 hendelser til Statens 

helsetilsyn, hvor 20 omhandler hendelser innen somatiske fag. 

Strukturert journalgranskning (GTT) 

Pasientskader er en stor belastning for både pasienter, pårørende og helsepersonell og bidrar til ca. 

15 % av de totale sykehuskostnadene. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring 2019-2023 har som et av sine mål å redusere omfanget av pasientskader. For 

somatiske sykehus måles dette med metoden Global Trigger Tool (GTT). I 2021 oppsto det en 

pasientskade ved 12,8 % av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 13,1 % året før. 

 

Resultatet for Helse Stavanger var 17,1% i 2021. Foretaket gransker 240 journaler pr. år (0,8 % av 

populasjonen (døgnopphold over 24 timer, unntatt barn, psykisk helse og rehabilitering) og i disse 

journalene ble det avdekket 41 opphold med minst en pasientskade.  

I henhold til Styringsdokumentet 2021 skal prosentandelen somatiske pasientopphold med skade 

reduseres til 10 % innen 2023 og Helse Stavanger er således et stykke fra dette målet, og resultatet 

for 2021 er det 

svakeste på flere 

år. 
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Pasientsikkerhetstiltak iverksatt i sykehuset gjenspeiles i liten grad i GTT-resultatene noe som kan 

skyldes at det granskes svært få opphold og helt tilfeldig utvalgte journaler.  

 

Helse Stavanger deltar i et stort nasjonalt prosjekt i regi av Helsedirektoratet som skal vurdere GTT 

metodens robusthet. Prosjektet har som mål å gi metoden økt legitimitet, og at resultatene i større 

grad kan brukes i forbedringsarbeid lokalt. 

 

 

5. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Tredje hovedmål i styringsdokumentet er «rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende 
pasientforløp». 
 
Ventetid ventende går ned fra 73 dager i august til 64 dager i september, mens ventetid behandlet 
øker fra 71 dager til 73 dager.  
 
Antall fristbrudd for ventende pasienter går ned fra 1182 i august til 1008 i september. Antall 
fristbrudd behandlede pasienter går ned fra 681 til 648.  
 
Det er fortsatt barne- og ungdomsklinikken som har flest fristbrudd. Det er iverksatt en rekke tiltak, 
reduksjon i antall ventende i august med  566 fristbrudd til  467 fristbrudd ventende i september gir 
håp om at tiltakene fremover vil ha effekt.  
 
 
Utviklingen for psykiatri er omtalt i tidligere avsnitt.  
 
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: juni, juli, august 2022: 

 Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1): 81% 

 Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid – alle behandlingsformer: 65% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- kirurgisk behandling (OF4K): 67% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid- medikamentell behandling (OF4M): 66% 

 Andel behandlet innen standard forløpstid-strålebehandling (OF4S): 43% 

Innenfor disse tre sommer månedene er det en tydelig reduksjon i måloppnåelse, hvor bare 

indikatoren andel nye pasienter inn i pakkefor løp når måltallet (81%). Redusert aktivitet og 

sommerferieavvikling kan være en faktor, selv om kreftbehandling skal prioriteres ved redusert 

kapasitet gjennom ferieavvikling. Brystdiagnostisk senter som utreder brystkreftpasienter stenger i to 

uker i ferieperioden. Lungekirurgi er avhengig av thoraxkirurg fra HUS. Ser man spesielt på disse to 

forløpene vi ser begge andel behandlet innen standard forløpstid klart under måltallet (lunge 45 % - 

bryst 60%). 

Det oppleves noe redusert kapasitet innenfor andre service avdelinger som, patologisvar og 

operasjonskapasitet som forsterkes gjennom sommeravvikling og redusert kapasitet. For noen 

pakkeforløp er HST avhengig av behandlingsforløp ved regionsjukehuset som også vil ha ringvirkning 

for oppnåelse av måltallene.   



 

side 8 
 

Foretaket vil framover jobbe målrettet for å komme tilbake til de tidligere gode måloppnåelsene 

innenfor pakkeforløp kreft og kreftbehandling.  

 

6. Merarbeid, overtid og AML-brudd 
I tråd med styrets vedtak i sak 95/21 Budsjett 2022 gis her en status for merarbeid og overtid.    

Analysearbeidet videreføres i tråd med plan. Personal- og organisasjonsavdelingen har gjennomført 

oppfølgingsmøter med klinikkenes ledergrupper for å gjennomgå analysematerialet og diskutere 

videre oppfølging. Temaene følges også opp i administrerende direktørs oppfølgingsmøter med 

klinikkene. Temaer som er diskutert i de klinikkvise møtene er:     

- Planleggingshorisont (langtidsplanlegging av arbeidstid for klinisk personell i tråd med 
programmet Vel planlagt). Man har hatt fokus på hvor stor andel av dagarbeidstiden for 
leger/psykologer som er registrert med oppgaver i sykehusets dataverktøy GAT. 
Langtidsplanlegging og registrering av oppgaveplan (i GAT) er vesentlig for å kunne tildele 
pasienter konkrete polikliniske timer. Det er variasjon mellom fagmiljøer knyttet til dette. For 
Helse Stavanger er andelen planlagt dagarbeidstid (med oppgavetildeling registrert i GAT) for 
leger/psykologer 6 mnd. fram i tid 57 %.   

- Omfang av tentative timer for elektiv aktivitet. Dette dreier seg primært om elektiv 
poliklinisk aktivitet og innebærer at pasienten har fått informasjon om måned for oppfølging, 
men ikke en konkret tidfestet avtale. Her er det også variasjon mellom klinikker/fagmiljøer. 
Samlet for Helse Stavanger er det 10 597 tentative pasientavtaler tilbake i tid som ikke er 
gjennomført og 50 109 avtaler framover i tid om ikke er datofestet. Dette er et øyeblikksbilde 
og noe kan være feilregistreringer og det gjennomføres fortløpende kontroll for å «luke ut» 
feil.     

- Bruk av kveldspoliklinikk. Helse Stavanger gjennomførte i 2021 i overkant av 20 000 elektive 
konsultasjoner etter kl. 16.00. Denne type aktivitet har vært praktisert i mange år som ledd i 
periodisk behov for økt kapasitet og har vært særdeles nødvendig i etterkant av pandemien. 
Ordningen medfører i all hovedsak merarbeid for medarbeidere og økte kostnader for 
sykehuset. Adm. dir. har besluttet at denne aktiviteten skal reduseres så langt det lar seg 
gjøre framover og innplasseres innen ordinær åpningstid i poliklinikkene der dette er mulig. 
Klinikkene følger dette opp.     

- Optimalisere arealbruken i poliklinikken. Utnyttelse av poliklinikkarealer diskuteres jevnlig – 
bla. gjennom Nye SUS OU og i ovennevnte oppfølgingsmøter. Bedre arealutnyttelse gjennom 
god planlegging og endring er nødvendig. Arealanalysene viser at det er arealkapasitet både 
på enkeltdager gjennom uka og gjennom dagen. Det arbeides målrettet med tiltak for å 
arealoptimalisere både på kort og lang sikt. Klinikkene ser nå helt konkret på tiltak for å 
implementere kveldspoliklinikkaktiviteten innen ordinær arbeidstid.        

- Analyse av døgnbemanning – faktisk bemanning vs bemanningsplan. I det pågående 
analysearbeidet har man sett på forholdet mellom budsjett, bemanningsplaner (registrert i 
GAT) og faktisk bemanning og man registrerer avvik. Dette avviket kan medføre uriktige 
styringsdata som igjen kan bidra til økt EFO (ekstraarbeid, forskjøvet arbeid og overtid). I de 
klinikkvise oppfølgingsmøtene har man gått igjennom eksempler som viser slike avvik og det 
følges direkte opp i budsjettprosessen/utarbeidelse av bemanningsplaner som nå pågår.   

- Omfang av EFO – enhet for enhet. I analysearbeidet inngår også bruk av EFO ift. ulike 
vakttyper og ukedager. I personal- og organisasjonsavdelingens oppfølgingsmøter med 
klinikkene gis konkrete oversikter over klinikkens forbruksmønster for «normalvakter» og 
EFO gjennom flere år. Det er også sendt ut detaljerte oversikter over EFO og AML-brudd for 
sommerferien og hittil i 2022. Høyt forbruk av EFO er en HMS-utfordring og gir også økte 
kostnader. Det er igangsatt tiltak for å redusere EFO-forbruket og man vil gjøre vurderinger 
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med tanke på å iverksette ytterligere tiltak som ledd i reduksjon i AML, bedre HMS og 
reduksjon av kostnader.      

 
 

7. Byggeprosjektet og mottaksprogrammet 

Nye Stavanger universitetssjukehus, byggeprosjekt 

 En skade med kutt i finger som måtte syes. I tillegg skade i tommel ved bruk av roterende 

utstyr, dvs. drill samt medisinsk behandling av stålrusk på øyet, dette til tross for bruk av 

forskriftsmessig verneutsyr 

 God oppfølging mht bruk av verneutstyr, og kampanjen og daglig oppfølging har virket 

positivt.   

 Antall personer på byggeplass er økende, og  i slutten av september var det en dag nær 900 

personer innenfor byggegjerdet, daglig er det rundt 850 personer inne på byggeplass 

 Byggeprosjektet følger stort sett planlagt fremdrift, dog må taktplanen innen noen 
kontrollområder endres litt på for å hensynta noen forsinkede leveranser for enkelte 
leverandører. 

 Det pågår overtakgelsesforretning for råbygget. Betongabeider i kulvert for utvidelsen av B-
bygget er overtatt 

 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 

 I tillegg til atriene i bygg A er nå atriet i bygg D ferdig, med beplantning og diverse 
installasjoner beregnet på barn. Innheising av Bjørn Bjarres skulptur gikk som planlagt, og 
kunstneren var svært tilfreds med det gode samabeidet med både enreprenør og byggeleder 
hos byggherre. Nå pågår oppfylling av jord mm. til atriene i bygg C. 

 Helikopterlandingsplass i sluttfasen, gjenstår fremdeles noe mindre arbeid 

 Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr fortsetter, stor aktivitet for å få opp gjenbruksandel, 
og ny fagleder MTU bidrar tungt innenfor flere områder. Assisterende prosjektdirektør har 
overtatt ansvaret for området og mye tid medgår for å få frem oversikt over grunnutstyr og 
mindre medisinteknisk utstyr som skal gjenbrukes på Ullandhaug 

 Bjelland fortsetter med K7804 Kristine Bonnevies og det er fremdees svært stor aktivitet. 
Trafikken er f eks lagt om i flere omganger nede på Madlaveien der det skal spuntes og 
opparbeides sykkelunderganger.  

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

 Innleieandelen er økende og det avvikles ukentlige HMS kurs på både norsk og engelsk. 
Ekstra fokus for å sikre at personell med annet språk enn norsk tilegner seg den nødvendige 
forståelsene for kravene som gjelder på byggeplassen. Vernerunde gjennomført med 
Fellesforbundet sin polske representant, dette ble vurdert som vellykket og vil blir gjentatt 
med jevne mellomrom for å sikre dialog med den store andelen personell fra Polen på 
byggeplassen (utgjør ca. 37%). 

 Fasadearbeidene fra Faber Bygg delovertas bygg for bygg, og bygg A ytterfasader ble overatt 
før ferien, i tillegg er fasader bygg D delovertatt.  
 
 

Mottaksprogrammet   
Status for Mottaksprogrammet er omtalt i egen sak til styremøtet.  
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8. Økonomi 
Resultat for september er positivt med 4,9 millioner kroner. Det gir et negativ budsjettavvik på 14 

millioner kroner. Hittil i år er resultatet negativt med 32 millioner kroner og budsjettavviket på 201 

millioner kroner. 

Det er bokført ekstra inntekter knyttet til LIS1 stillinger, dette har en positivt resultateffekt på ca 13 

millioner som er knyttet til negative avvik tidligere måneder.  

Hovedårsaken til det negative avviket er avvik på ISF-inntektene  og høye varekostnader på ABK. 

Klinikkene har et negativt ISF-avvik på ca. 20 millioner kroner. Hvor av halvparten ligger på HHR og 

rundt 6 millioner ligger på Mottaksklinikken og skyldes lavere DRG-indeks enn budsjettert. 

Det er også et stort avvik på klinikkene på varekostnader/medikamenter på ca 8,5 mill. Hvor av ca 6,3 

mill av dette ligger på ABK. 

 

Investeringer 

Foretaket har investert for 245 millioner kroner i september. Det meste av investeringer kan 

henføres nye SUS.  

Likviditet 

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank - og kassebeholdning på 715 millioner 

kroner ved utgangen av september 2022, hvorav 143 millioner kroner er skattetrekksmidler. 

Driftskreditten er ubenyttet.  

 

 

 

 

Vedlegg: tabeller og figurer 


