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Helse Stavanger HF

Visjon

Vi skal fremme helse 

og livskvalitet

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF



Helse Stavanger HF 

Verdier

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF

 Respekt i møte med pasient, pårørende og 

medarbeidere

 Kvalitet i prosess og resultat 

 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 



Nasjonale krav til

lederadferd (ref. lederplattformen)

• Helhetstenkende 

• Ansvarlig 

• Endringsvillig 

• Handlekraftig 

• Kommuniserende 

• Inspirerende 



Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 

Sykehusets hovedoppgaver
— er å yte god pasientbehandling, 

utdanne helsepersonell, forskning

og opplæring av pasienter og pårørende 

Kilde: Rundskriv I – 2/2013 om lederansvaret i sykehus, datert 28. mai 2013



Helse Stavanger HF 

Utfordringer og muligheter

Behandlingskapasitet

Samhandling

Pasientsikkerhet – kvalitet og 
prioritering

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF



Helse Stavanger HF 

Utfordringer og muligheter (fortsettelse)

Universitetssjukehus

Bærekraftig fagmiljø – struktur og 
arbeidsdeling

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF



Helse Stavanger HF 

Utfordringer og muligheter (fortsettelse)

Ny teknologi – endringsdriver 
og mulighetsskapende

Arealutvikling

Kilde: Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger HF



• Budsjett 2016:
6,8 milliarder kroner

• Sykehusutbygging 2016:
86,3 millioner kroner 
(investering)

• Befolkningsgrunnlag:
2010: cirka 330 000
1.1.2016: 360 646
2030: cirka 437 000 

Budsjett og befolkningsgrunnlag



• Stavanger 
universitetssjukehus 
har hovedlokasjon på 
Våland i Stavanger.

• I tillegg ligger flere avdelinger, poliklinikker og 
ambulansestasjoner utenfor Våland.

• I Eigersund ligger Seksjon rehabilitering Eigersund.

• Vi har fem distriktspsykiatriske sentere; i Stavanger, 
Sola, Dalane, Sandnes og Ryfylke. 

Helse Stavanger HF



• somatikk: 600 senger

• psykiatri: 305 senger

Senger 2015



• 7575 medarbeidere 
(2016)

• Cirka 4600 årsverk 
(netto 2016)

• rundt 130 yrkesgrupper

• 26 fagorganisasjoner

Medarbeidere



• Mer enn 160 medarbeidere har doktorgrad.

• 207 vitenskapelige artikler i 
internasjonale tidsskrifter.

• 10 til 15 disputaser årlig.

• Mer enn 50 ph.d.-stipendiater.

• 28 professorer.

• 53 medarbeidere har stillinger knyttet til UiB, UiS, UiO eller 
NTNU.

• Cirka 300 små og store forskningsprosjekt.

Forskning



I 2015 var det over 

• 474 000 dagbehandlinger og 
polikliniske konsultasjoner

• 25 800 operasjoner

• 158 000 radiologiske 
undersøkelser 

• 6 760 000 analyser fra 
medisinsk biokjemi

En kompetansebedrift



• 451 utdanningsløp innen turnus og spesialisering 
(legespesialisering, psykologispesialisering og lignende).

• 685 praksisperioder på masternivå (medisin, sykepleie, 
psykisk helse, jordmor og lignende).

• 883 praksisperioder på bachelornivå (sykepleie, fysioterapi, 
radiograf, paramedic, vernepleie og lignende).

• 97 praksisperioder innen videregående opplæring 
(helsearbeiderfaget, ambulansefaget og lignende).

Utdanning av helsepersonell



SUS2023
08.09.16 Inger Cathrine Bryne



Bygg – nytt på Ullandhaug – endringer på Våland

Struktur – organisasjonsstruktur som ser fremover – tilpasset utfordringer

Arbeidsprosesser – OU-prosjekter

SUS 2023
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Skisseprosjekt Ullandhaug



SUS2023

• Byggene blir plassert rundt et torg med 
kollektivakse gjennom området

• Byggene forbindes med kulvert i 
underetasjen og glassbroer i andre og 
tredje etasje

• Behandlingsarealene standardiseres i 
største mulig grad for god 
pasientsikkerhet, fleksibel bruk og for 
enkelt å kunne endre på funksjoner i 
framtiden





Fire brukergrupper 

• Sengeområder

• Kliniske behandlingsområder (dag, poliklinikk, operasjon)

• Medisinsk service

• Ikke medisinsk service 

Deltakere fra representative fag/miljø

Særmøter ved behov

Stort ansvar

Krevende prosess

Men fantastisk mulighet!

8 milliarder 

«Vi planlegger fremtidens sykehus i regionen»

Brukermedvirkning



Flytskisse operasjonsavdelingen  



Operasjonsavdelingen er plassert i 3 etasje med broforbindelse, fra 
sengepost til operasjon og videre til intensiv. Det er i tillegg egen bro 
mellom fødestuer over til sectiostue og tilhørende asfyksirom i 
operasjonsavdelingen. 

Det er planlagt med oppdekkingsrom mellom operasjonsstuene, og 
nødvendig støtteareal i nær tilknytning. 

Det er lagt opp til tverrfaglig samarbeid og felles oppholds- og møterom 

Arkitektene jobber nå sammen med fagfolk og prosjektet for å få til optimal 
flyt inn og ut av operasjonsavdelingen. 

Operasjonsavdelingen 



Sterilsentralen

Sterilsentralen er plassert i U-
etasjen under 
operasjonsavdelingen. 

100 % av arealet er inkludert i 
byggetrinn 1. 

Ferdige prosedyrevogner går via 
heis opp/ned til 
operasjonsavdelingen. 



Flytskisse operasjonsavdelingen  



Sterilsentralen
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operasjonsavdelingen. 
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operasjonsavdelingen. 



• Systematisk kompetansebygging – høy endringstakt –
anvendelse av ny teknologi – endringer av 
arbeidsprosesser

• Utdanning helt sentralt –også for oss som har vært 
med en stund

• Teamarbeid, fellesskap og samarbeid – rundt den 
enkelte pasient, det enkelte forløp mellom enheter i 
sykehus og i samspill med kommunehelsetjenesten

Hva med fremtiden?



Lykke til med en spennende  
konferanse!


