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Foto forside: HSR er et spesialistsykehus for revmatologi,
revmakirugi og dermatologi. Våre pasienter tas vare på etter
mottoet: «Omsorg – kunnskap – tillitt».
Foto denne side: Vår storstilte renovering og utbygging
går etter planen. Her speiler en heisekran seg i vår nye
glassfasade våren 2014.
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MED UTSIKT TIL
NYE MILEPÆLER
På forsommeren dette året rekrutterte vi
kjøkkensjef til vår nye stolthet i 7. etasje
– restaurant «Utsikten» med produksjonsog treningskjøkken. Kjøkkensjefen startet
opp i august med planlegging av driften
og rekruttering av ytterligere medarbeidere til dette helt sentrale og etterlengtede
tilbud og samlingspunkt. Vi fikk satt
sammen et meget kompetent, serviceorientert og velfungerende team som
planlegger åpning av fasiliteten i
7. etasje pr. 01.01.2015.
Året startet med at sengeposten i daværende 5. og 6. etasje kunne flytte inn i
de nye fløyene og mellombygg mot øst i
3. etasje. Dette gav oss en flott mulighet
til å samle de faglige miljøene på sengepost i helt nye funksjonelle og fremtidsrettede lokaler. Selve flyttingen foregikk
helt opptil julehøytiden og forløp meget
fint. På denne måten ble høyblokken i
eksisterende bygg tømt for renovering fra
3. til 6. etasje. Gjennom året ble det jobbet
med rutiner og prosedyrer og å utvikle
driften ved sengeposten. Og med utsikt til
neste milepæl som er innflytting i vestfløyen kommende år etter renovering av
disse lokaler.
Da Helse Vest lyste ut nytt anbud på
rehabiliteringstjenester utpå våren hadde
vårt datterselskap Rehabilitering Vest
muligheten til utvidelse av sin aktivitet i de
nye lokaler. Og det slo til ved at ny avtale
gikk over 6 år med mulighet for ytterligere

2 år og oppdraget ble nesten doblet med
30 døgnplasser og 10 dagplasser. Vi fikk
en ny positiv utfordring med utvikling av
vekst i vårt tjenestetilbud til beste for
befolkningen på Vestlandet som vi er
satt til å tjene. Også denne gangen gikk
rekrutteringen veldig fint med mange og
velkvalifiserte søkere slik at vi fikk satt
sammen gode team til det nye og utvidede
oppdraget med oppstart i årsskifte
2014-2015.
Vi har nå vært gjennom det 3. hele året
med byggeaktivitet samtidig med at vi
driver sykehus for fullt og rehabiliteringssenter i kraftig vekst. Hele byggeprosjektet
er planlagt ferdigstilt sommeren 2016 og
da vil vi ha hatt sammenhengende byggeaktivitet i hele 5 år.
Og vi ser frem til stadig nye milepæler.
Ny revmatologisk poliklinikk i 1. etasje står
klar sommeren 2015. Det er videre plan at
ny revmakirurgisk seksjon i 1. etasje kan
tas i bruk i september/oktober samme år.
Når i tillegg hudpoliklinikken helt mot slutten av året flytter tilbake til totalrenoverte
lokaler i samme etasje er alle poliklinikkene
samlet rundt den nye store og flotte foajeen med nytt servicetorg og fellesekspedisjon.
Utsikten til å kunne samle 4 tidligere
ekspedisjoner til et felles servicetorg og
innføring av best tilgjengelig teknologi
som innregistrering ved ankomst, ny time-

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
JAN BIRGER MEDHAUG

avtale ved behov før en går og forenklet
betalingsordning, skal styrke servicen,
forenkle driften og gi bedre tjenestetilbud
for flere.
Utbygging, ombygging og utvikling av
tjenestetilbudet må gå «hand i hand». Vi
bygger for de kommende 10-årene. Vi skal
bygge på erfaringer vi har gjort og ta i
bruk ny kunnskap og teknologi og orientere oss mot fremtiden. Ingenting vil bli
akkurat som det var, men vi skal bygge på
det beste av erfaringer. Med utsikt til nye
lokaler og fasiliteter, ny kunnskap og ny
teknologi har vi store forventninger til
endring og forbedring. Sammen med alle
de regionale utviklingsprosjekter fra Helse
Vest og vår egen forbedrings- og utviklingsiver skal nytt bygg og nye løsninger gå
«hand i hand». På denne måten skal vi
forbedre vårt tjenestetilbud til alle våre
brukere.
Takk til alle medarbeidere for aktiv og god
innsats i denne byggeperioden.

		
		 Jan Birger Medhaug
		 Adm.direktør
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MILEPÆLER
OG NØKKELTALL
Driftsmessig har HSR vært gjennom et spennende år med kraftig økning i
antall polikliniske konsultasjoner. Dette innebærer at HSR kan hjelpe flere
pasienter på en enklere måte.

Fra januar 2014 tok vi i bruk nye fasiliteter
i kvartalets nye nord- og sørfløy. Dette
betød nye rom, nye fellesarealer og oppholdsrom for våre inneliggende pasienter,
her fra oppholdsrommet i 3. etasje.

I 2014 hadde revmatologisk poliklinikk
en økning i legekonsultasjonene på 25%
sammenlignet med 2013. I tillegg bistår
våre faglige dyktige sykepleiere med nær
1.600 konsultasjoner, der pasienten får
god og forsvarlig oppfølgning. Dette er
mer enn dobbelt så mange konsultasjoner
som sykepleierne gjennomførte i 2013.
Dette bidrar til at flere nå får en behandling og oppfølging tilpasset deres behov
uten innleggelse.
På revmatologisk seksjon fikk en på høsten
styrket kapasitet med en 3. ortoped. Dette
viser også tydelig igjen i aktivitetstallene.
Stillingen var et engasjement i høsthalv-

året, men ble fast hjemmel fra påfølgende
årsskiftet.
Også hudpoliklinikken har hatt en økning
i 2014, og passerte for første gang 20.000
konsultasjoner på årsbasis. Behovene for
dermatologisk behandling har vært økende,
og det er gledelig at HSR også på dette
området fikk tildelt en ny legelisens i 2014.
Til tross for at sykehuset hadde en
betydelig økning i antall polikliniske
konsultasjoner ble det samlede antall
produserte DRG-poeng noe lavere i 2014
enn i 2013 noe som skyldes omlegging av
DRG-poengene og lavere vekting.

Antall innleggelser 2012 - 2014:
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Nøkkeltall 2012 - 2014:

2012
2013

XXX

2014
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5521 5790 7228

540

Revmat. poliklinikk
Legekonsult.

749

1584

1659 1974 2408

10829 10780 13247

Revmat. poliklinikk

Revmakirurgisk

Hudpoliklinikken

Hudpoliklinikken

Infusjons-

Sykepleierkonsult.

poliklinikk

Legekonsult.

Sykepleierkonsult.

poliklinikk

8069 6811 7335

1009 1059

DRG-oversikt 2012 - 2014:

972

2012
2013
2014

3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
2500

2687

2708

Bestilling DRG totalt

2289

2387

2303

440

Revmatologisk enhet

385

417

2729

Hudavdeling

2772

2720

Sum produksjon

229

85

12

Merproduksjon total

Utvikling dagkirurgiske inngrep 2012 - 2014:
350
337

300
250

295

287

255

200

233

229

150
100

Samlede dagkirurgiske inngrep

50

66

54

0

2012

82

2013

2014

Dekompresjon
Spalte seneskjede

5

HSR ÅRSRAPPORT 2014

Byggeprosjektet over i en ny fase:

HELSEKVARTALET
TAR FORM
Gjennom 2014 har den tradisjonelle høyblokken, nå vestfløyen blitt totalrenovert.
Byens nye Helsekvartal fremstår nå i sin
nye og moderne form i bybildet.

Hele kvartalet er berørt av renovering
og nybygging. Det store bildet viser
administrerende direktør med flere på
befaring under rivearbeidene i det som
skal bli ny resepsjon og vestibyle. Nede
til venstre ser man rive- og ryddearbeid,
mens bilde oppe til venstre viser infrastruktur og teknikk som skjules i vegger
og himling.
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Langt viktigere for våre pasienter og deltakere i rehabiliteringsprogrammene er at vi
fra januar 2014 flyttet store deler av vår
virksomhet over i nye og moderne fasiliteter i de nybygde fløyene mot Karmsundgaten. For pasientene medførte dette en
vesentlig forbedring av romkvalitet og
tilhørende fasiliteter.
Utover våren gikk byggearbeidene over i
en ny fase da nordfløyen ut mot Karmsundgaten ble revet. Senere på sommeren

ble også tilsvarende sørfløy revet. Rivearbeidene i denne fasen medførte flere
krevende omlegginger. Ny midlertidig
resepsjon ble etablert i den tidligere foajeen. Varmeterapi ble flyttet midlertidig til
underetasjen før ny midlertidig flytting til
5. etasje. I tillegg ble det gjennomført flere
mindre flyttinger.
I september ble den siste delen av overgangene mellom hovedhuset og hudavdelingen revet. Hudavdelingen fikk egen midlertidig inngang fra sør, og hele Lysavdelingen
ble flyttet til nye lokaler i underetasjen.
I desember ble den nyrenoverte vestfløyen
ferdigstilt fra 3. etasje og opp. Dermed
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Haugesunds nye Helsekvartal markerer
seg sterkt i bybildet.

Illustrasjon av vår nye resepsjon og
vestibyle som ferdigstilles tidlig i 2016.

kunne ytterligere nye fasiliteter tas i bruk
av enhetene, og de siste stedlige forberedelsene til den nye pasient- og personalrestauranten i 7. etasje kunne iverksettes.

smak og god service. Målet er også å
være et naturlig samlingspunkt med et
godt tilbud hver eneste dag.

Restaurant «Utsikten»
Tidlig i 2014 besluttet styret at restauranten
med produksjons- og treningskjøkken som
var under bygging, skal driftes i egen regi.
Administrasjonen gikk umiddelbart i gang
med rekruttering med sikte på å få personale på plass så raskt at høsten kunne brukes til nødvendige forberedelser til åpning
av restauranten fra og med januar 2015.
Kjøkkensjef begynte i august, og gjennom
høsten ble et godt team av ytterligere 2
kokker og 2 assistenter etablert. Det var
en stor fordel å få satt teamet i god tid før
vi åpnet. Alle ble involvert til å lage interne
rutiner på kjøkkenet og sette opp månedsmenyer. For å sikre en stabil og god kvalitet, er det lagt stor vekt på å etablere rutiner, samhandling og gode kontrollsystemer for kjøkkenet.
Hele teamet har vært med å forme sin
egen arbeidsplass og er godt kjent med
hvordan kjøkkenet skal driftes. Eierskap til
arbeidsplassen og valgte løsninger er virkelig tilstede i teamet.

Krevende arbeidsdager
Sykehuset har gjennom hele byggeperioden hatt tilnærmet ordinær drift.
Selv om byggearbeidene i all hovedsak
foregår i egne avgrensede byggesoner,
betyr så omfattende byggeaktivitet at
arbeidsmiljøet får ekstra belastninger.

Vårt nye kjøkkenteam som fra og med høsten
2014 har forberedt og etablert driften av
restaurant «Utsikten», produksjons- og
treningskjøkken.

HAUGESUNDS NYE
HELSEKVARTAL

Gjennom året har det vært gjennomført
helseundersøkelser på flere avdelinger.
Rapportene er gjennomgått av lederne
med berørte medarbeidere. HSR har hatt
ett uanmeldt tilsyn fra Arbeidstilsynet
grunnet støy. 3 pålegg i etterkant av
tilsynet ble lukket innen gitte frister.
ROS-analyser er gjennomført både vedrørende støy og støv. Støvmålinger har vært
gjennomført av eksterne gjennom firmaet
Mycoteam. Resultatene fra disse gav ikke
grunnlag for særskilte tiltak.

Gjennom en omfattende utbygging
og renovering etableres nå et helt
nytt helsekvartal i Haugesund. Helsekvartalet gir nye muligheter for
revmatikere, et helt nytt, høykompetent senter innen rehabilitering
og nye korttidstilbud for Haugesund
kommune. Helsekvartalet vil også
omfatte en helt ny treningssal og
spinningsal i tillegg til terapibasseng, Helsekvartalet får også nye
og moderne fasiliteter for felles- og
støttefunksjoner.

Fantastisk innsats og stå-på-vilje fra
berørte ansatte medførte at flyttingen
og videre drift i midlertidige lokaler har
skjedd med fullt fokus på pasientbehandling. Medarbeiderne utviser daglig en
tålmodighet som er helt avgjørende for
kvaliteten på vår pasientbehandling.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus bygges ut med 2
nye fløyer østover mot Karmsundgaten og en ny 7. etasje på eksisterende bygg. Renoveringen og nybyggingen forventes å være fullført
sommeren 2016.

Restauranten har et tydelig mål om å ha
fornøyde brukere, og legger vekt på bærekraftige råvarer med høy kvalitet, god
7
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Revmatologien fornyes:

UTVIKLING OG
FORNYELSE TIL
PASIENTENES BESTE
Kartutsnittet viser hele Helse Vest.
Revmatologisk enhet dekker området
Helse Stavanger (330.000 mennesker)
og Helse Fonna (170.000 mennesker).

REVMATOLOGISK ENHET
VED HSR:
Revmatologisk enhet er sykehusets største enhet og favner
hele vårt hovedområde gjennom Revmakirurgisk seksjon,
Revmatologisk poliklinikk,
Infusjon og Sengepost.
Pasientgrunnlaget kommer
fra Helse Fonna og Helse
Stavanger sine områder, et
befolkningsgrunnleg på cirka
500 000. Revmatologisk enhet
har et bredt revmatologisk behandlingstilbud som omfatter
kirurgiske inngrep, infusjon, poliklinikk, læringsopphold for utvalgte diagnoser og spesialisert
revmatologisk rehabilitering.
Revmatologisk enhet ble ledet
av avdelingsoverlege Liv
Lefsaker i 2014. Enheten har 9
overleger innen revmatologi
og 3 revmakirkurger. Enheten
har også høy kompetanse
innen spesialisert revmatologisk rehabilitering.
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HSR er spesialsykehus for revmatologi og revmakirurgi for Rogaland og Sunnhordland. Sykehuset dekker alle sider ved revmatologisk diagnostisering og
behandling.
Revmatologien har utviklet seg betydelig
de siste årene, og gode forskningsresultater
gir nye behandlingsmuligheter. Stadig flere
pasienter opprettholder aktive liv i mange
år basert på medisinsk behandling og oppfølgning som ikke krever innleggelse. Dette
er til pasientenes beste, og gir revmatikeremuligheter og livskvalitet i stor grad på lin-

je med mennesker uten samme diagnoser.
I det videre kan du lese om de områdene
av vår revmatologiske virksomhet som nå
gjennomgår de største endringene, og
som skaper et moderne og pasienttilpasset
behandlingstilbud for de kommende årene.

Revmakirurgisk seksjon

MODERNISERING OG
KAPASITETSUTVIDELSER
En vesentlig del av HSRs arbeid innen revmatologi knytter seg til revmakirurgiske og ortopediske inngrep for å bedre pasientenes livssituasjon.
Pasienter som henvises til Revmakirurgisk
seksjon er i hovedsak pasienter som har
hatt revmatiske diagnoser over lengre tid,
og som dermed sliter med følgetilstander.
En del pasienter, også yngre, responderer
ikke på moderne revmatologisk behandling, og tilbys symptomdempende operasjon ved revmakirurgisk seksjon. Pasientene
kommer fra hele Helse Fonna og Helse
Stavangers nedslagsfelt.
Revmakirurgisk seksjon har gjennom 2014
hatt 2.428 konsultasjoner, en økning på
22% sammenlignet med 2013. Det er
gjennomført 205 ulike operasjoner på ledd
som fordrer innleggelse av pasienten.

Operasjoner som krever innleggelse
utføres enten i våre egne operasjonsstuer
eller i leide lokaler ved Haugesund
Sjukehus.
Den hyppigste operasjonen er smertelindrende operasjon i tommelens basisledd
(reseksjonsartroplastikk). Operasjon av hofteproteser og kneproteser er de vanligste,
mens operasjon av skulderproteser skjer
noe sjeldnere.
De 2 største diagnosegruppene som kan
kreve dagkirurgiske inngrep er kompresjon
av nerve i håndflaten (Carpal Tunel) og
springfinger (triggerfinger). I 2014 var det
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560 pasientkonsultasjoner med disse
diagnosene, 337 av disse fikk symptomlindrende dagkirurgisk inngrep i løpet av
2014. Økningen i dagkirurgiske inngrep er
14,2 % sammenlignet med 2013.
Veksten i konsultasjoner og kirurgiske
inngrep medfører behov for utvidelser av
kapasiteten ved Revmakirurgisk seksjon.
I 2014 fikk derfor seksjonen tilført ny
legehjemmel, og kapasiteten ble utvidet
fra 2 til 3 leger. I tillegg finansierte HSR
utdanningen av en ny operasjonssykepleier
som i pliktperioden også har virke ved
Haugesund Sjukehus 2 dager i uken.

Gjennom pågående renovering og utbygging etableres også en helt ny revmakirurgisk seksjon for å møte nye behov innen
revmakirurgisk og ortopedisk behandling.
Kapasiteten forsterkes gjennom to helt nye
og moderne operasjonsstuer, slik at vi i
fremtiden kan utføre alle operasjoner i
egne lokaler.

Øverst til venstre: HSR har gjennom 2014
forsterket og bygget ut den revmatologiske
kompetansen, her representert ved ny
avdelingsoverlege Andreas Diamantopoulos
(ansatt i 2014, tiltrer i 2015) og overlegene
Andrea Ceteras og Renata Hobor, som begge
begynte ved HSR i desember 2013.
Øverst til høyre: HSR har tett oppfølgning av
våre pasienter med revmatologiske
diagnoser. Her gjør overlege Elisabet
Esperø undersøkelser med ultralyd.
I midten til høyre: Også i 2014 har HSR
opplevd vekst for Revmakirurgisk seksjon, og
legeteamet ble i 2014 styrket med ortoped
Øystein Skåden (midten), her flankert av
revmakirurgene Herman Luhr (venstre)
og Ivar Eikill (høyre).
Nederst: Fra operasjonsstuen ved
Revmakirurgisk seksjon.
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Sengeposten

NY SENGEPOST I NYE LOKALER
Arbeidet med å etablere en ny sengepost av de to tidligere sengeposter
som var lokalisert henholdsvis i 5. og i 6. etasje, pågikk i 2012 og 2013.
Første januar 2014 kunne den nyetablerte Sengeposten flytte inn i helt
nye lokaler i 3. etasje.
Sengeposten har innlagte kirurgiske pasienter, pasienter som får spesialisert revmatologisk rehabilitering og i noen grad pasienter som er inne til utredning. Den siste
gruppen er stadig mindre ettersom disse
pasientene som hovedregel blir behandlet
poliklinisk. Sengeposten har også ansvar
for pasientforberedelser og etterbehandling ved kirurgiske inngrep.
I januar 2014 flyttet Sengeposten inn
i nye lokaler i 3. etasje, og alle våre
inneliggende pasienter får nå helt
nye rom med moderne fasiliteter. Her
forsyner sykepleier Tone Hollekim en
av våre pasienter.
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Periodisk intravenøs behandling, såkalt infusjon, gis pasienter med kjent revmatisk
diagnose. Sengeposten er ansvarlig for
denne typen behandling og oppfølgning

av pasientene etter at behandlingen er
foreskrevet av lege.
Fra slutten av 2014 har konturene av de
totalrenoverte arealene i den gamle hovedbygningen, nå vestfløyen, blitt tydelige:
Nytt kjøkken til sengepost, medisinrom,
lager og fellesarealer ble klargjort til bruk.
Dette viser også at det pågående byggearbeidet for sengepost sin del er i ferd med
å bli fullført. Dermed blir viktig utviklingsarbeid ved enheten for å optimalisere driften, videreutvikle og sikre god pasientbehandling helt sentralt.
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Spesialisert revmatologisk rehabilitering

INDIVIDUELT TILPASSET
REHABILITERING
HSR tilbyr spesialisert revmatologisk rehabilitering, blant annet gjennom 3
dagers «TIVO-opphold» (tverrfaglig informasjons- og vurderingsopphold),
Læringsopphold til pasienter med Bektherev, leddgikt og artrose og 2-3
uker innleggelse til rehabilitering.
Spesialisert revmatologisk rehabilitering på
individuelt nivå bidrar til å redusere sykdommens påvirkning, forbedrer pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Som følge av bedre medisinsk behandling
og nye muligheter for å delta fullt i sosialt
liv så vel som arbeidsliv, har søkningen til
tradisjonell spesialisert revmatologisk rehabilitering endret karakter.

Terapienheten består av fysioterapeuter,
ergoterapeuter, sosionom, hjelpepleiere og
aktivitør som sammen utgjør et tverrfaglig
team som sammen med avdelingspersonale og lege driver spesialisert revmatologisk rehabilitering. Enheten innehar spesialkompetanse innen spesialisert revmatologisk rehabilitering.

Ny-diagnostiserte og yngre revmatikere
søker seg i mindre grad til lengre rehabiliteringsopphold. HSR har på denne bakgrunn startet en vurdering av hvorledes
fremtidens revmatiske pasienter kan få tilpasset nødvendige spesialiserte rehabiliteringstilbud til sin situasjon.

HSR har et omfattende tilbud innen
spesialisert revmatologisk rehabilitering.
Her ser vi fysioterapeut Marte Næss
veilede en pasient i vårt nye
treningsrom i 6. etasje.

Ergoterapi er viktig for å sikre
bevegelighet og bremse revmatologiske
skader. Håndtrening, som her med
varm voks er en del av dette.
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Hudavdelingen bidrar sterkt:

KREFT OG
KREFTBEHANDLING
Hudavdelingen ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har
siden 1986 behandlet pasienter med ulike hudlidelser, og bistår årlig mer
enn 20.000 pasienter fra Helse Fonna sitt område. Den største pasientgruppen kommer for utredning og behandling av hudkreft.
HSR diagnostiserer alle typer hudkreft
blant annet føflekkreft (malignt melanom),
solutløst hudkreft (basalcellekarsinom og
platteepithelkarsinom) og f.eks. lymfomer.
HSR iverksetter behandling i tråd med nasjonale retningslinjer så snart en anomalitet avdekkes. Avhengig av anomalitetens
art velges tilpasset behandlingsform, herunder operasjon, photodynamisk terapi
(PDT), krem- og laserbehandling.
Kartutsnittet viser hele Helse Vest.
Hudavdelingen dekker Helse Fonnas
område med en befolkning på 170.000.

HUDAVDELINGEN
VED HSR:
Hudavdelingen tar inn alle
typer hudpasienter fra Helse
Fonnas område, som omfatter 170 000 innbyggere. HSRs
hudavdeling er eneste behandlingssted i dette området. I 2014 hadde Hudpoliklinikken over 20 000 konsultasjoner, og antallet er økende.
Hudavdelingen håndterer alle
former for hudlidelser. allergier, sårskader med mer. Den
største pasientgruppen er
knyttet til behandlingen av
hudkreft.
Hudavdelingen har 4 overlegestillinger og 1 assistentlege
i spesialisering. Avdelingsoverlege Holger Benthien leder
enheten.
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HSR behandler alle former for hudkreft. I
tråd med retningslinjene rapporteres skadelige former inn til kreftregisteret. I 2014
sendte HSR 72 kreftmeldinger til Kreftregistret, hvorav 34 tilfeller av Malignt Melanom.
De fleste ble ferdigbehandlet ved HSR,
mens enkelte pasienter ble sendt videre
for behandling til kirurgisk poliklinikk eller
plastisk kirurgisk klinikk pga. størrelsen
eller lokalisasjonen av tumoren.
Aktiniske keratoser, også kalt sjømannshud, er en veldig overfladisk kreftform
som skyldes solskader i huden, og som etter ett utbrudd ligger latent hos pasienten.
Diagnosen er ikke farlig ved jevnlig oppfølgning og behandling. Uten adekvat behandling er det mulig at aktiniske keratoser går videre til den krefttype «plateepithelkarsinom». HSR har jevnlig oppfølgning
av pasienter med aktiniske keratoser.
Informasjons- og
holdningsarbeid viktig
Økningen i føflekk krefttilfeller i Norge er
11 ganger større for menn og 9 ganger
større for kvinner siden 50-tallet. Rogaland
har i tillegg en overhyppighet i hudkrefttilfeller sammenlignet med landet for øvrig.
Også på landsplan er økningen størst blant
eldre menn.

I Norge avdekkes dessverre langt flere tilfeller av hudkreft som går dypere i huden
ved første gangs undersøkelse enn i mange andre europeiske land. Det er et tegn
på at man ikke har merket seg endringer i
huden, og at sykdommen har fått utvikle
seg og blir mer alvorlig.
Derfor tar HSR aktiv del i informasjons- og
holdningsarbeid knyttet til hudkreft og til
behandling av disse sykdommer. I 2014
deltok HSR blant annet i den internasjonale kampanjen Euromelanoma. Euromelanoma arrangeres over hele Europa som
en informasjonskampanje med påfølgende
undersøkelsesdag for pasienter som har
reservert time gjennom informasjonskampanjen. I Norge deltok 19 sykehus i Euromelanoma 2014.
HSR brukte lokale, regionale og nasjonale
medier aktivt til forhåndsinformasjon. Slik
bidro HSR til å sette fokus på hudkreft og
betydningen av å følge med endringer i
huden, og på å søke lege tidlig dersom
endringer oppstod.
På selve kampanjedagen 14.mai hadde
HSR satt av alle hudavdelingens leger til å
gjennomføre avtalte kontroller. HSR var
det første av alle deltagende sykehus som
ble fulltegnet kun 7 timer etter at det var
mulig å reservere time. Mer enn 100 pasienter fikk gjennomført hudkreftundersøkelse denne ene dagen, og 15 av disse fikk
videre oppfølgning i kjølvannet av undersøkelsesdagen.
HSR ser veldig positivt på erfaringene fra
2014 på dette området, og vil også delta i
informasjons- og holdningsskapende arbeid knyttet til hudkreft i 2015.
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Den største gruppen pasienter ved
Hudpoliklinikken får undersøkelser og
XXX
behandling knyttet til hudkreft.
Her
gjennomfører avdelingsoverlege
Holger Benthien hudundersøkelse
på en pasient.
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Kompetanse, forskning og utvikling:

HSR BIDRAR
TIL FREMTIDEN NÅ
HSR har sterke kompetansemiljøer innen revmatologi og dermatologi. Det er
viktig for HSR å bygge videre på den kompetansen sykehuset besitter samtidig som vi trenger å styrke arbeidet med kunnskapsbygging.

KVALITETSUTVALGET
VED HSR:
Over flere år har behandling
av innmeldte uønskede hendelser til Helsetilsynet og
Kunnskapssenteret vært Kvalitetsutvalgets hovedoppgave.
Utvalgets mandat åpner for
vurderinger av andre forhold
ved sykehuset som har betydning for pasientbehandlingen.
Kvalitetsutvalget har i 2014
behandlet; saksgang ved intern avviksmelding og ekstern
meldeplikt, nytt artritt-register
(NorArtritt) og nettportalen
Vestlandspasienten.no.
Høste 2014 vedtok styret ved
HSR endring i Kvalitetsuvalgets mandat og sammensetning. Endringen innebærer et
felles Kvaltetsutvalg for HSR
og Rehabilitering Vest.
Kvalitetsutvalget har i 2014 blitt
ledet av Gunbjørg Birk (sykepleier) med kvalitetsleder KariLise Dybdahl som sekretær. Øvrige medlemmer har vært Kari
Time (revmatolog), Mette
Mackinnon (hovedvernombud,
hjelpepleier) og Nina Heggertveit (brukerrepresentant).
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Kompetanse
HSR gjennomfører løpende analyser og utarbeider planer for sykehusets behov for
kompetanse og personell. Vurderinger går
spesielt på hva vi trenger av spesialisert
kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud. Målet er å ha høy kompetanse innen
ulike faggrupper for å gi best mulig behandling gjennom tverrfaglig samarbeid.
HSR har gjennomført en omfattende
kartlegging av kompetansen til alle
ansatte. Den enkelte enhet følger opp
arbeidet gjennom utarbeidelse av kompetanseplaner for enhetene. Flere enheter
jobber systematisk med å etablere gode
rutiner for videre kartlegging, oppdatering
og årlig kompetanseplan i forbindelse med
budsjettarbeidet. For den enkelte medarbeider kan kompetanseplan og evaluering
av denne inngå i årlige medarbeidersamtaler.
Som et ledd i systematisk bygging av lederkompetanse har 2-4 ledere årlig gjennomført Virkes lederutviklingsprogram. I 2014
deltok avdelingsoverlegen og kontorlederen på Revmatologisk enhet på dette.
Forskning og utvikling
HSR ønsker stadig å forbedre pasientbehandlingen gjennom styrking av våre
fagmiljøer.
Kjernesett i rehabiliteringen
Siden 2013 har HSR og datterselskapet Rehabilitering Vest deltatt i ekspertgruppen
for prosjektet «kjernesett i rehabilitering» i
regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for
Revmatologisk Rehabilitering (NKRR).
Målgrupper er personer med revmatisk
sykdom og alle som arbeider med rehabilitering av denne gruppen.

Ergoterapi og tommelartrose
HSR ble i 2013 med i et nasjonalt forskningsprosjekt som skal avdekke om intensiv ergoterapi kan redusere eller utsette
behov for kirurgisk behandling av tommelartrose.
Håndartrose er en degenerativ sykdom som
ofte angriper tommelens rotledd (CMC1).
Resultatet kan være smerte, nedsatt håndkraft og leddbevegelighet, samt problemer
med utførelse av daglige aktiviteter. Nyere
studier viser at ergoterapi ved håndartrose
har effekt i form av redusert smerte og bedret funksjon i daglig aktivitet.
Forskningsprosjektet, som skjer under ledelse av professor Ingvild Kjeken ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA) er også
støttet av Forskningsrådet. Forskningsprosjektet regnes som det største ergoterapeutiske forskningsprosjektet som er i
gang i Norge.
«Norartritt»
Vi deltar i det landsomfattende artrittregisteret, «Norartritt», hvor alle pasienter
med leddbetennelser i landet registreres.
PasOpp
September-desember 2014 deltok HSR i
pasientundersøkelsen PasOpp som kartlegger innlagte pasienters opplevelse av
behandlingen ved alle landets sykehus.
Resultatene fra 2014-undersøkelsen legges frem i løpet av 2015.
Resultatene fra 2013 ble publisert 2014 og
viste høy deltakelse blant våre pasienter
(68 %). 2013-undersøkelsen viste at våre
pasienter var tilfredse og opplevde korte
ventetider og godt samarbeid med be-

HSR ÅRSRAPPORT 2014

XXX
XXX
XXX

handlerne. Tilfredsheten med sykehusets
fasiliteter var lavere, noe som skyldes at
HSR på undersøkelsestidspunktet fortsatt
holdt til i gamle lokaler.
2014-undersøkelsen vil blant annet gi oss
tilbakemelding på våre nye lokaler tatt i
bruk fra januar 2014.
Pasientsikkerhetsprogrammet
HSR er aktiv deltaker i Pasientsikkerhets
programmet. Som et ledd i dette arbeidet
ble det også i 2014 gjennomført pasientsikkerhetsvisitter. Disse har vist seg å være
av stor verdi for samarbeidet mellom de
ulike enhetene og ledelsen og fokus er ivaretakelse av pasientsikkerheten og hva som
har betydning for denne ved de enkelte
enhetene.
«Alle møter» og «Vestlandspasienten»
Arbeidet med prosjektet «Alle møter» og
«Vestlandspasienten» har hatt stort fokus i
2014. Innføring av nettportalen «Vestlandspasienten» for hver innbygger med folkere-

gistrert adresse i Helse Vest gir også våre
pasienter tilgang til timeavtaler via web. En
gradvis opptrapping av funksjonalitetene i
nettportalen gjør at pasienten nå også kan
sende meldinger inn til oss via nettportalen. Meldingene skal besvares innen to virkedager.
For hver oppgradering og forbedret funksjonalitet for pasientene vurderer HSR interne arbeidsrutiner og nødvendige forbedringer for at innbyggere og pasienter skal
oppleve et mer tilgjengelig helsevesen.

Kvalitetsutvalget ved HSR, her
representert med leder Gunbjørg Birk,
overlege Renata Hobor og utvalgets
sekretær, kvalitetsleder Kari-Lise Dybdahl,
følger opp uønskede hendelser ved HSR.

Avdelingsleder Sengeposten,
Marianne S. Olsen og strategi- og
utviklingsleder Pål Nygård ledet arbeidet
med å innføre elektronisk bestilling av
medisiner gjennom TønSys.

Ytterligere digitalisering av arbeidet
I mai i år gikk HSR over til elektronisk bestilling av legemidler gjennom webapplikasjonen TønSys. Overgangen betyr betydelige forenklinger i bestillingsprosedyrene,
bedre sporbarhet og færre misforståelser
og feilbestillinger. Tilsvarende tok alle legene ved HSR i bruk e-resept fra medio
juni. Begge overgangene til elektroniske
løsninger har fungert godt.
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Organisasjon og medarbeidere

NYREKRUTTERING
OG GODT HMS-ARBEID
Personalfunksjonen er meget viktig i enhver organisasjon. Hos oss skal den
betjene både mor- og datterselskap (Rehabilitering Vest AS). Aktivitetsøkningen de seneste år og stadig stigende krav til kvalitet, sikkerhet og optimal
drift, gjør avdelingen helt sentral i pågående utviklingsarbeid i begge selskaper.
Reidun Jonhaugen har vært
konstituert personalsjef i 2014.

I 2014 etablerte HSR et nytt intranett der
permanent informasjon fra ulike stab- og
støttefunksjoner er samlet, og hvor informasjon kan formidles løpende som et supplement til direktørens nyhetsbrev. Intranettet ble introdusert i juni, og har tilgjengeliggjort informasjon om ansattgoder så
vel som bygge informasjon og andre forhold for medarbeiderne.

Dagfinn Berge Dahle ledet i 2014
Terapienheten. Høsten 2014 ble han
tilsatt som ny personalsjef, og tiltrer
denne stillingen i mars 2015.

Rekruttering
2014 har gitt flere nyrekrutteringer både
til medisinske og ikke-medisinske stillinger.
Knyttet til etableringen av nytt institusjonskjøkken for hele huset var personalavdelingen ansvarlig for gjennomføring av
prosessen.
Ved rekruttering av helsepersonell legges
vekt på sykehusets strategiske kompetansebehov. Utlysningstekster utformes med
sikte på å nå rett søkermasse, samtidig
som det vurderes bruk av ulike kanaler for
å nå aktuelle faggrupper.
Personalavdelingen håndterer også rekruttering til Rehabilitering Vest AS etter egen
avtale. Som følge av dette ble enheten
sentral i arbeidet med rekruttering tilknyttet Rehabilitering Vest sin utvidelse fra
01.01.2015.

Andreas Diamantopoulos ble ansatt som
ny avdelingsoverlege for Revmatologisk
enhet i 2014, og tiltrer i februar 2015.
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Arbeider for å redusere deltid
Det er en overordnet målsetting å redusere deltidsstillinger. Ved utlysning av faste
stillinger blir interne søkere med deltidsstil-

linger prioritert dersom de innehar etterspurt kompetanse.
Vi har de siste årene redusert deltidsstillinger, men i enkelte tilfeller er ikke 100%
stilling aktuell for alle ansatte med bakgrunn i helse og/eller private forhold. Personalavdeling i samarbeid med enhetsleder utfører kontinuerlig arbeid som gjør at
vi får flere hele stillinger.
Gjennom 2014 har vi økt antall årsverk
med 8, samtidig som antall ansatte er redusert med 2. En viktig faktor i denne utviklingen er arbeidet med å redusere ufrivillig
deltid.
HMS og arbeidsmiljøutvalget
HMS-arbeidet ved HSR er forankret hos
administrerende direktør. Personal utarbeider retningslinjer og bistår linjelederne i
det daglige HMS-arbeidet.
HSR er IA-bedrift og jobber aktivt med
nærværsarbeid gjennom hele året. I 2014
var det samlede sykefraværet 6%, en svak
nedgang fra 2013 men helt på linje med
det lineære sykefraværet siste 6 år.
Friskvernutvalget har gjennom 2014
gjennomført flere aktiviteter, blant annet
blåtur, juleverksted, aktivitetskonkurranser
med mer. Nyheter og annen informasjon
fra Friskvernutvalget samles nå lett
tilgjengelig på intranettet.
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Teknisk drift og husøkonom

NESTEN USYNLING
–MEN HELT
UUNNVÆRLIG
Et sykehus fungerer ikke uten gode og kvalitetsbevisste støttefunksjoner.
To av disse er Teknisk drift med Husøkonom.
Teknisk drift og Husøkonom ivaretar det
daglige vedlikehold og renhold. Avdelingen har viktige bidragsytere og er sentrale
parter i gjennomføringen av HSRs store
bygge- og renoveringsprosess.
Teknisk drift er med i den ukentlige
oppfølgningen og planleggingen av
arbeidene, og gir løpende viktige bidrag
til at byggeprosessen forløper så smidig
som mulig. Husøkonomen og renholderne
har gjennom hele året vært avgjørende for

at driften i en intensiv byggeperiode har
kunnet fungere godt. Husøkonomens stab
har gjennom året klart å kombinere ordinært renhold ved sykehusets avdelinger
som ikke er berørt av byggeprosjektet, og
ekstra innsats ved berørte enheter og ekstra renhold ved frigivelse av arealer.
Renholderne har gjennom ekstra oppfølgning og rask respons på endrede behov
sørget for at driften går som planlagt.

Teknisk drift, her ved teknisk leder Kjell
Arnø og Oddvar Bendiksen, er ansvarlig
for forvaltning og drift av bygget. Her på
befaring i bassengområdet.

TEKNISK DRIFT VED HSR:
Teknisk avdeling omfatter
forvaltning av eiendom og
utstyr, brannvern, brannforebyggende arbeid,
forvaltning av medisin-teknisk
utstyr, renhold og husøkonom.
Husøkonomens avdeling har
ansvar for renhold, innkjøp og
bestilling av klær, forbruksmateriell og sanitærutstyr.
Avdelingen er samlet under
teknisk leder og har 10,5
årsverk fordelt på 11 ansatte.

Husøkonomen Ingeborg Pedersen og
medarbeidere, her Milda Naraviene og
Lani Solstad, gjør en uvurderlig jobb som
sikrer at sykehuset kan opprettholde
normal drift i en krevende byggeperiode.
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Administrerende direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Ansattvalgt styremedlem Gunbjørg M. Birk,
styreleder Geir Egil Østebøvik, styrets nestleder Astri Furumo, administrerende direktør Jan Birger Medhaug, styremedlem Reidun R. Vikebø,
ansattvalgt styremedlem Åse Helene Tvedt og styremedlem Elsa Kollstrand.

STYRETS BERETNING FOR 2014
Selskapet driver spesialisthelsetjeneste
innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund.
Driften foregår i eget sykehusbygg i
Karmsundsgaten 134. Selskapet har et
ideelt formål, noe som betyr at eierne
ikke kan ta ut utbytte fra driften.
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Arbeidet med å redusere sykefraværet,
og derigjennom å øke nærværsfaktoren
har fortsatt i 2014 og vil ha fortsatt fokus
videre i 2015.

Sykehuset hadde 144 fast ansatte pr.
31.12.2014 hvorav 19 er menn og 125
kvinner. Styret har i 2014 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner.
Selskapet har godt innarbeidede rutiner
for kildesortering og avfallshåndtering.

Forutsetningen om fortsatt drift er til
stede, og årsregnskapet for 2014 er satt
opp under denne forutsetningen.

Styret mener det er svært viktig at dette
arbeidet har høy prioritet, også med tanke
på den spesielle og krevende byggefasen
vi fremdeles er inne i. Som for tidligere år
anser styret det generelle arbeidsmiljøet
som godt.

Selskapet har i 2014 fortsatt med arbeidet
for å sikre og systematisere de faktorer
som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret har hatt stort
fokus på arbeidsmiljø og samhandling med
ansatte, verneombud og tillitsvalgte.

Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom 2014.
Gjennomsnittlig sykefravær for 2014 ble
6,03 %. I 2013 var fraværet 6,35 %.

Tiltak for å hindre diskriminering
Selskapet arbeider aktivt for å fremme
likestilling, sikre like muligheter og hindre
diskriminering på grunn av etnisk, nasjonalopprinnelse, avstamming, hudfarge,
språk, religion og livssyn.

Virksomheten
er av en slik karakter at det ytre miljø ikke
forurenses.
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Sykehusets drift er basert på langsiktige
driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset
utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en
del av det samlede tilbudet av spesialisthelsetjenester i regionen. Det blir kontinuerlig
foretatt investeringer i lokaler og utstyr for
å få en mest mulig rasjonell drift med hensiktsmessige bygninger og anlegg.
Rehabiliterings- og byggeprosjektet har nå
pågått i snart 4 år og fremdriften er i forhold til reviderte planer. Prosjektet viser
godt igjen i bybildet, og spesielt godt synlig er nå vår nye kantine/restaurant i 7. etg.
Det ble som tidligere nevnt dessverre en
liten forsinkelse i løpet av høst/vinter 2012
som vi har dratt med oss videre, men ved
årsskiftet 2014/2015 ble bl.a. ny 7. etg. tatt
i bruk samt at vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS utvidet sin drift i 4 etg.
Selskapet har en relativt stabil økonomi.
Stor stabilitet i inntjening er sikret ved månedlige inntekter i henhold til bestillingsog betalingsavtalen med Helse Vest. Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig i
form av avdragsfrie lån til morselskapet og

trekk på innvilget byggelån nå i byggeperioden. Både kreditt- og likviditetsrisiko er
svært begrenset.

for 2015 i takt med utbyggingen, men det
forventes for øvrig normal drift med positivt resultat.

I forbindelse med byggeprosjektet er det i
løpet av 2013 konvertert kr. 100 mill. som
ordinært annuitetslån dog med avdragsfrihet ut 2015 (som vil bli reforhandlet i løpet
av året i og med endelig ferdigstillelse medio 2016).

Økonomien må anses for å være sunn og
under god kontroll, og dette er for styret
svært viktig i de kommende årene med
tanke på byggeprosjektet som nå nærmer
seg avslutning med de økte kapitalkostnader det medfører. Selskapets kostnader for
øvrig er på de fleste punkter stabile eller
moderat økende.

Finansiell risiko
Finansiell risiko for 2015 er vurdert som
ubetydelig.
Resultat
Selskapet har i sum økt sine inntekter med
ca. 2,9 % fra forrige år, og driftsresultatet
har økt fra kr. 22 611 579 til 39 026 849.
Etter finans (som viser netto kostnad med
kr. 9 202 536) er resultatet kr. 29 824 313.
Styret gjør oppmerksom på at inkludert i
resultatet er en regnskapsmessig inntektsføring av en planendring vedr. pensjon
som utgjør kr. 24 619 384.
Utsiktene for 2015
Finanskostnadene forventes å øke en del

Selskapets egenkapital er på 32,4 % og
styret er tilfreds med selskapets soliditet.
Resultatdisponering
Årets overskudd på kr. 29 824 313 er foreslått overført til annen egenkapital.
Avslutning
Sykehuset har en god drift og er velrenommert i vår landsdel, noe som ikke minst
skyldes dyktige, lojale og innsatsvillige
medarbeidere på alle nivåer. Styret vil
uttrykke en hjertelig takk for den store
innsatsen som har ført til det gode
resultatet.

Haugesund, den 23.04.2015
I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS

Geir Egil Østebøvik

Astri Furumo

Reidun R. Vikebø

Elsa Kollstrand

Styreleder

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Åse Helene Tvedt

Gunbjørg M. Birk

Jan Birger Medhaug

Styremedlem

Styremedlem

Direktør

19

HSR ÅRSRAPPORT 2014

Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter

Note

2014

2013

1,2

144 781 589

139 898 906

Annen driftsinntekt

6 111 672

6 651 569

Sum driftsinntekter

150 893 261

146 550 474

Pasientbehandlingskostnader

2

17 888 350

16 889 321

Lønnskostnad

3

85 779 638

76 500 907

Pensjonskostnader

4

-9 485 022

13 572 283

Avskrivning på driftsmidler

7

2 648 564

2 226 596

Annen driftskostnad

15 034 883

14 749 789

Sum driftskostnader

111 866 413

123 938 896

39 026 849

22 611 579

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern

12

Annen finanskostnad

677 299

481 511

400 000

400 000

9 479 835

6 662 896

Resultat av finansposter

-9 202 536

-6 581 386

Ordinært resultat

29 824 313

16 030 193

Årsresultat

29 824 313

16 030 193

Avsatt til annen egenkapital

29 824 313

16 030 193

Sum overføringer

29 824 313

16 030 193

Note

2014

2013

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

7

312 357 092

210 072 030

Maskiner og anlegg

7

6 965 855

6 270 000

319 322 947

216 342 031

112 000

Overføringer

Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
16

112 000

Egenkapitaltilskudd KLP

Investeringer i datterselskap

6

5 277 300

0

Pensjonsmidler

5

44 871 363

19 847 950

50 260 663

19 959 950

369 583 610

236 301 981

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
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Omløpsmidler

Note

2014

2013

11

1 129 478

1 091 575

Fordringer
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer innen konsernet
Andre kortsiktige fordringer

11

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

824 250

0

5 116 514

1 647 057

7 070 242

2 738 632

14 658 639

53 089 716

21 728 881

55 828 348

391 312 491

292 130 329

12 500 000

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

10

12 500 000

Annen inskutt egenkapital

13

2 377 231

2 377 231

14 877 231

14 877 231

111 708 135

77 090 961

111 708 135

77 090 961

13

126 585 366

91 968 192

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

13

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

14

206 553 094

146 950 086

Gjeld til foretak i samme konsern

12

27 024 444

27 024 444

Øvrig langsiktig gjeld

12

3 060 000

3 060 000

236 637 537

177 034 530

Leverandørgjeld

5 580 192

4 273 608

Skattetrekk og andre trekk

7 762 929

6 435 191

6 619 348

5 039 472

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Avsetninger til fond
Annen kortsiktig gjeld

17

8 127 118

7 379 335

28 089 588

23 127 607

Sum gjeld

264 727 125

200 162 137

Sum gjeld og egenkapital

391 312 491

292 130 329

Sum kortsiktig gjeld
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Noter til regnskapet
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra
1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Hovedregel for vurdering og
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er
uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med
Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelse beregnes som den diskonterte
verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på
balansedagen.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives
til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld
oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Avsetninger til fonds (øremerkede midler)
Øremerkede mottatte gaver balanseføres som gjeld.
Midlene føres ved fremtidig oppfylling av forpliktelsen
knyttet til gavene.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffeseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Inntekter
Inntekter i form av overføringer fra Helse Vest inntektsføres
etter bestilling og avregnes ved årets slutt på bakgrunn av
faktisk produksjon.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over
antatt økonomisk levetid.

Overordnede krav til bestillingen
Bestillingsdokumentet fra Helse Vest klargjør de premisser
og rammer som gjelder for virksomheten, og inneholder
resultatkravene som blir stilt for virksomheten.Disse oppgavene må ses i sammenheng med de mål, rammer og
retningslinjer for helsetjenesten som fremgår av lov og
forskrifter, og Helse- og omsorgsdepartementet sitt
oppdragsdokument til Helse Vest RHF.

Aksjer og andeler i tilknyttet
selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden.
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter
god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra
datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt.
Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende
etter fradrag for avsetning for forventet tap.

Note 2

Skatter
Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme
periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en
klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak
fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Inntekter
Inntektene består av offentlig bestilling av helsetjenester, offentlige pasientrefusjonsordninger,
egenandeler pasienter og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund.
Inntekt av helsetjenester fordeler seg slik :
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Bestilling, basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest
Poliklinikkinntekter
Sum
Andre kostnadsrefusjoner
Sum inntekter

2014
135 323 497
9 458 092
144 781 589
11 128 836
155 910 425

2013
132 033 187
7 865 718
139 898 905
10 794 216
150 693 121

Andre inntekter
Sum inntekter

6 111 672
150 893 261

6 651 568
146 550 473
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Note 3

Lønnskostnader, antall ansatte etc
Lønnskostnadene består av følgende poster :
Lønnskostnader netto etter refusjoner
Refusjon sykepenger
Innleid helsepersonell
Andre godtgjørelser
Arbeidsgiveravgift
Personalforsikring
Styrehonorar
Sosiale kostnader, velferdstiltak
Andre personalrelaterte kostnader
Sum personalkostnader
Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk:
Daglig leder har mottatt lønn fra selskapet
Styrets godtgjørelse utgjør

Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner
eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusavtaler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

2014
73 221 103
-4 027 446
2 179 266
27 076
11 859 353
319 341
260 000
718 570
1 222 375
85 779 638

2013
66 806 924
-3 798 547
584 886
39 644
10 512 950
298 981
263 750
827 861
964 457
76 500 906

121
1 586 339
260 000

117
1 128 381
263 750

Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør
kr 142 700 eks mva.
Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør
kr 30 000 eks mva

Note 4

Pensjoner
Pensjonskostnaden består av følgende poster
Betalte pensjonskostnader
Aktuarberegnet pensjonsforpl. / pensjonsmidler (endring)
Netto kostnad / reversert kostnad

Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse
av levealderjustering for personer født i 1954 og senere
er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles
som planendringer, og gir som en engangseffekt et stort
beløp til inntektsføring.

2014
15 538 391
-25 023 413
-9 485 022

2013
11 455 877
2 116 406
13 572 283

Pensjonskostnaden for 2014 er derfor vesentlig endret fra
januar 2014.
Arbeidsgiveravgiftskostnad av pensjonskostnader er presentert under lønnskostnader.

Det nye Helsekvartalet er et markant og godt profilert bygg i bybildet. Her sett fra Hollenderhaugen.
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Noter til regnskapet
Note 5

Pensjoner, forutsetninger
Foretakets kollektive pensjonsordning i Kommunal
Landspensjonskasse omfatter de tariffestede ytelser som
gjelder for blant annet helseforetak.

Ytelsene er alders- uføreektefelle og barnepensjon.
Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser.

Beregnet nto pensjonsmidler utgjør pr 31.12.2014
Pensjonsmidlene er oppført som fordring i balansen

kr 44 871 363

Pensjonsforpliktelse:
Brutto ber. pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Brutto ber. forpliktelse inkl aga
Netto forpliktelse inkl aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga

2013
275 266 932
219 447 144
55 819 788
7 870 589
283 137 521
63 690 377
-73 977 072
-9 561 255
-19 847 950

2014
310 494 131
236 379 652
74 114 479
10 450 142
320 944 273
84 564 621
-114 365 370
-15 070 614
-44 871 363

Følgende forutsetninger er lagt til grunn :
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp
Pensjonsregulering
Årlig avkastning
Aga sats
Amortiseringstid
Korridorstørrelse

2013
4,00 %
3,75 %
3,50 %
2,72 %
4,40 %
14,10 %
15
10,0 %

2014
2,30 %
2,75 %
2,50 %
1,73 %
3,20 %
14,10 %
12
10,0 %

Medlemsstatus:
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gjennomsnitt pensjonsgrunnlag, aktive
Gjennomsnitt alder, aktive
Gjennomsnitt tjenestetid, aktive
Forventet gjenstående tjenestetid , aktive

2013
153
185
154
405 457
47,49
10,00
9,67

2014
158
198
161
425 096
47,33
9,73
9,90

2013
10 302 112
9 328 107
19 630 219

2014
10 935 535
10 398 720
21 334 255

-7 910 705
530 875
12 250 389
1 727 305
1 700 977
375 784

-9 804 872
698 598
12 227 981
1 724 145
4 050 673
756 536
-24 619 384
-5 860 049

Spesifikasjon av pensjonskostnad:
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl adm kost
Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost
Resultatført aktuarielt tap inkl aga
Resultatført aga
Resultatført planendring
Resultatført netto pensjonskostnad

24

16 054 455

HSR ÅRSRAPPORT 2014

XXX
XXX
XXX

Note 6

Egenkapitalinnskudd pensjonsordning
2014
5 277 300

Innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP utgjør

2013
4 792 861

Note 7

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. avskrivninger
Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivning
Avskrivningssats

Sykehusbygg
Karmsundsgaten 134

Påkostet
heisanlegg

Røranlegg
bygning

Prosjekt
Rehabilitering
Vest

Driftsløsøre
inventar mv.

Sum

50 000 000

1 338 315

855 967

173 158 030
103 679 062

8 910 406
1 950 419

234 262 718
105 629 481

50 000 000
15 000 000
35 000 000
1 250 000
2,50 %

1 338 315
1 068 315
270 000
89 000
6,50 %

855 967
605 967
250 000
55 000
6,50 %

276 837 092

10 860 825
3 894 970
6 965 855
1 254 564
15-20%

339 892 199
20 569 252
319 322 947
2 648 564

276 837 092
-

Note 8

Bundne midler
Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr. 3 329 194.

Note 9

Skatt
Organisasjonen er skattefri ihht skattelovens § 2-32.

Note 10

Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Selskapets aksjekapital er på kr. 12 500 000,fordelt på 1000 aksjer à kr 12 500,		

Aksjeier:
Haugesund Sanitetsforening 1000 aksjer
Alle aksjene har lik stemmerett
		

Andel 100%

Note 11

Fordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende og
nedskrevet kr. 1 700 000,- for påregnelig tap.

Andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. Ingen
del av selskapets fordringer har senere forfall enn ett år.

Gjeld og mellomværende med selskap i samme konsern mv.
Av foretakets totale langsiktige gjeld gjeld forfaller
kr 236 637 536,- senere enn 5 år etter regnskapsårets
utgang. Selskapets eier Haugesund Sanitetsforening har i
forbindelse med stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesyke-

Note 12

hus as på kr. 27 024 443,- Det betaltes fast kr 400 000,i renter på lånet iht. avtale.
Lån fra Norske Kvinners Sanitetsforening
utgjør kr. 3 060 000,- og er rente- og avdragsfritt.
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Note 13 Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01.
Effekt av prinsippendring
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

12 500 000

Annen innskutt
egenkapital
2 377 231

12 500 000

2 377 231

Annen
egenkapital
77 090 961
4 792 861
29 824 313
111 708 135

Sum
egenkapital
91 968 192
4 792 861
29 824 313
126 585 366

Prinsippendring: Egenkapitaltilskudd er balanseført, tidligere års kostnad er oppført som eiendel iht regnsapslovens § 5-1

Note 14 Lån, pantsettelser og garantier mv.
Pant er knyttet til:
Lån SR Bank, byggelån - Nibor + margin
Lån Norges Saniteteforening

206 553 093
3 060 000
209 613 093

Eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:
Bokført verdi
312 357 092
6 965 855
319 322 947

Eksisterende bygg og bygg under oppføring
Driftsløsøre
Sum

Note 15 Lån og sikkerhetstillatelser
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av styret.			
				

Note 16

Aksjer i datterselskap
Rehabilitering Vest AS
(995 705 753 )

Anskaffet

Forretn.kontor

Kostpris

Eierandel

Resultat

Egenkapital

2010

Haugesund

112 000

100 %

1 292 758

4 443 052

I henhold til unntaksregelen i Regnskapslovens § 3 - 7 utarbeides ikke konsernregnskap fordi
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS selv er et datterselskap, og morselskap i underkonsern.		
			

Note 17

Avsetning til fonds
Avsetningen gjelder øremerkede midler tilknyttet kurs- og
kompetansetiltak, forskning, pasienttrivsel, senioravtale og
fremtidige investeringer knyttet til gitte forutsetninger.

Midlene er i hovedsak mottatt som eksterne gaver som avsettes i balansen og kostnadsføres ved bruk.
			
Oversikt balanseførte avsetninger :
Avsatte midler 1.1.
Mottatte øremerkede midler
Tilført senioravtale
Bruk
Avsatte midler 31.12.
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-6 619 348
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Kontantrømanalyse
2014

2013

29 824 313

16 030 193

Avskrivninger

2 648 564

2 226 596

Endring i fordringer

-4 331 610

2 974 750

Endring i leverandørgjeld

1 306 584

-1 923 366

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad

Effekt av pensjonskostnad

-25 023 413

2 116 406

4 424 438

21 424 579

0

0

-105 629 480

-72 062 166

0

0

-105 629 480

-72 062 166

59 603 007

77 828 338

0

0

3 655 397

2 750 472

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

0

0

Utbetaling ved økning fordring datterselskap

0

0

Innbetaling ved minking fordring datterselskap

0

0

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskaper
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

Tilført egenkapital (- avgitt egenkapital )

-484 439

0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

62 773 965

80 578 810

Netto endring i kontanter og -ekvivalenter

-38 431 077

29 941 223

Likvidbeholdning 01.01.

53 089 716

23 148 493

BEHOLDNING AV LIKVIDER 31.12

14 658 639

53 089 716
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Haugesund Sanitetsforening ble stiftet

Utdeling av melk til tuberkuløse

I denne perioden drev foreningen

12. juni 1906 med formål å stimulere

barn startet. Første året ble det

helsestasjon for barn sammen med

til frivillig innsats i arbeidet for folke-

delt ut 2435 liter.

Skåre og Solvang, den første perio-

helse og beredskap.

den i Haraldsgata 215. Stasjonen ga
gratis bistand til vordende mødre,
spedbarn og barn i alderen 1-7 år.

1906

1992

Førre pleiehjem ble åpnet for

Feriekoloni i Skjold for barn som

Etter 40 år i Haraldsgata flyttet stasjo-

tuberkuloserammede og sener om-

trengte å komme på landet. Vår-

nen inn i Breidablikkgata 63. I 1967

gjort til hjem for pleietrengende.

koloni for for svake barn som trengte

ble det også åpnet helsestasjon for

omsorg og mat. Disse barna la på seg

nordre bydel, og denne holdt hus på

inntil 5 kilo den uken de var her.

Den høgre skole på Skeisvang.

1916

1916 (- 1976)

1909 (- 1983)

1997

1912

2003

2006

Sykehuset ble omdannet til privat

Stort jubileumsår i fremtidslys.

Prosjekteringen for rehabilitering og

aksjeselskap.

Haugesund Sanitetsforening fylte

utbygging av sykehuset er ferdig. Vi

100 år og sykehuset feiret 50 år

avventer en avklaring av delfinansiering

Ny treningssal ble innviet med mo-

med felles markering en uke i

fra Helse Vest vedr. rehabilitering av

derne utstyr. Midler fra sanitetsfore-

oktober. Utviklingsperspektiv og

eksisterende bygg. Det er åpnet egen

ningen og andre foreninger gjorde

optimisme preger arbeidet.

dagavdeling med 4 plasser for infu-

sitt til at dette ble realisert.

Planarbeidet med fremtidsrettet

sjonsbehandlig, og 4 sengeplasser er

rehabiliteringssenter i tilknytning

omgjort til dagplasser. Hudpoliklinikken

til sykehuset er i sluttfasen.

tar i bruk ny laser i behandlingen av

Foreningen samlet inn midler sammen
med andre foreninger og fikk bygget et

2007

2009

sine pasienter.

nytt, moderne treningsbasseng. Samme
år ble også ny fysikalsk avdeling og nytt

I oktober 2007 blir det, både av sykehu-

laboratorium åpnet.

sets styre og av eierstyret – Haugesund
Sanitetsforening – vedtatt omfattende
ombyggings- og utvidelsesplaner til
beste for fremtidige pasienter.

HAUGESUND
SANITETSFORENING
Foreningen ble stiftet i 1906. Formålet
er å stimulerer til frivillig innsats i arbeidet for
bedre folkehelse og beredskap.
Haugesund Sanitetsforening er eier av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Her
styret som ble valgt på
generalforsamling i februar 2014
sammen med daglig leder.
Bak fra venstre: Leder Berit Roness,
daglig leder Reidun R. Vikebø, Torunn Eide,
nestleder Alvhild Trædal Thorsen,
Turid Strømme.
Foran fra venstre: Anna K Eide Pedersen,
Sonja Saure og Elsa Kollstrand.
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I denne perioden bodde over 400

Grunnsteinsnedleggelse til

Den 24. mars er det innvielse av sen-

tuberkulosetruede barn på Hauge-

Haugesund Sanitetsforenings

geavdeling med 120 senger over 3

sund Sanitetsforenings barnehjem.

Revmatismesykehus ved formann

etasjer samt fysioterapiinstitutt.

I det store herskapelige huset i Wer-

Gudrun Krosby.

XXX
XXX

Avdeling for revmakirurgi

gelandsgate 19 kom barn i alderen 1
time til 18 år, og det var hele tiden

Sykehotell for pasienter

fullt belegg. Noen av barna tilbragte

og pårørende.

startet opp i underetasjen.
Påbygging og modernisering,

hele sin barndom på barnehjemmet

133 senger.

og de ansatte med bestyrer Kristine

Åpning av Haugesund

Koltvedt i spissen viste stor omsorg

Sanitetsforenings

Hudpoliklinikken åpnet etter iherdig

for barna.

Revmatismesykehus (HSR).

innsats fra sanitetskvinnene.

1923 (- 1954)

2010

1954

2011

1954 ( -1989) 1957

2012

1957

1969

2013

1976

2014

1986

2014

Offisiell åpning av Rehabilitering

I desember flyttet Revmatologisk

Rehabilitering Vest utvider

Vest AS den 4. mai. Markering av

Poliklinikk, Sengeposten,

rehabiliteringsprogrammene og

første spadestikk for vårt store

Rehabilitering Vest og adminis-

dobler kapasiteten gjeldende fra

rehabiliterings- og utbyggings-

trasjonen inn i sykehusets nye

01.01.2015 etter avtale med

prosjekt den 2. august.

østfløyer mot Karmsundgaten.

Helse Vest.

Moderne og lyse lokaler gir
pasienter og deltagere nye og
Rehabilitering – og utbyggings-

tilpassede fasiliteter samtidig

3.-6. etasje i den opprinnelige

prosjektet sendes ut på anbud og

som ansatte får effektive

blokken ferdigstilles våren 2014.

det gjøres valg av leverandør.

og tidsriktige arbeidsforhold.

Prosjektet vedtas av styret den
19.11.10 og ble godkjent av
eierstyret den 02.12.10.
Byggearbeidene er i full gang
Rehabilitering Vest starter sin

og den 30. august ble det holdt

virksomhet med 20 plasser den 01.10.

kranselag på nybygget.

SYKEHUSETS FORMÅL
Sykehuset er et privat aksjeselskap med et ideelt
formål. Haugesund Sanitetsforening eier alle
aksjene og står også for driften av sykehuset
med basis i driftsavtale med Helse Vest.
Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre
de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagrafen for Norske Kvinners Sanitetsforening. Slik virksomhet kan drives av selskapet
selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid
med andre offentlige eller private selskaper og
institusjoner. Selskapet skal samarbeide med
andre deler av helse- og sosialtjenester. Innenfor
rammen av det som er bestemt i første og annet
ledd skal selskapet:

1.

Drive sykehus i samsvar med den til
enhver tid gjeldende formålsparagraf
for Norske Kvinners Sanitetsforening.

6.

Utføre spesialisthelsetjeneste innen
hud- og veneriske sykdommer.

7.

Drive utdanning av helsepersonell.

2.

Drive sykehus i samsvar med den til enhver
tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige
regelverk for drift av sykehus.

8.

Drive forskning.

9.

Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie,
kompetanseheving og rehabilitering.

Sørge for at sykehusets pasienter møter
faglig virksomhet og omsorg av høy og
tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig
perspektiv.

10. Drive opplæring av pasienter og pårørende.

3.

4.

Utføre spesialisthelsetjeneste innen
revmatologi inkl. poliklinikk.

5.

Utføre spesialisthelsetjeneste innen
revmakirurgi inkl. poliklinikk.

11. Utvikle og sikre samhandling med
kommunehelsetjenesten.
12. Samarbeide og koordinere med
andre helseinstitusjoner.
13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold
av bygninger, inventar og eiendom
for øvrig.
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Sykehusets nye fløyer ut mot
Karmsundgaten sett fra sørøst.

OMSORG KUNNSKAP TILLIT

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Besøksadresse: Karmsundgaten 134
Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund
Telefon: 52 80 50 00 Telefaks: 52 80 50 09
Organisasjonsnummer: 986 106 839 MVA
www.hsr.as
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