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2016 er året der vi igjen har etablert ordinær 
drift etter en lang og krevende bygge-
prosess. Det er gledelig å se hvor smidig 
og raskt våre ulike behandlingstilbud har 
funnet sin plass i de nye lokalene. De nye 
fasiliteter legger også til rette for enklere 
samhandlings muligheter avdelingene i 
mellom. Dette er også til beste for pasient-
ene, noe vi jevnlig får tilbakemeldinger om.

Felles foaje og servicetorg er noe av de 
store endringene vi har oppnådd gjennom 
utbyggingen. Her har vi samlet en del støtte-
funksjoner, som resepsjonstjenestene, 
telefonmottak, sekretærfunksjoner med 
mer. Dette gir muligheter for effektiv drift, 
økt fellesskapsfølelse for medarbeidere, 
og forbedring av støttefunksjonene.

Helse Vest er vår oppdragsgiver. Og er 
dermed vår viktigste samarbeidspartner. 
Vi har jevnlig kontakt hvor de får en 
orientering om sykehusets drift og 
utfordringer vi eventuelt står overfor. 
De har vært imøtekommende i forhold
til driften under byggeperioden. De 
er imponert over den nye sykehus-
bygningen og den standarden det er 
lagt opp til og ser frem til et videre 
samarbeid med oss.

Ultralyd er et av revmatologenes viktigste 
diagnose- og utredningsverktøy. Det var 
derfor med stor glede og takknemlighet 
vi mottok i gave, fire nye ultralydapparater 
fra Folkets Gave. Apparatene ble umiddel-
bart tatt i bruk, og kommer både pasienter 
og ansatte til gode.

I november feiret vi åpningen av nytt 
sykehus #3dagertilende. Vi startet 
feiringen med åpen dag der hele regionen 
ble invitert for å se vårt nye sykehus og 
mulighet til å lære mer om behandlings-
tilbudene. Vi demonstrerte ulike typer 
undersøkelser, vi ga informasjon om ulike 
behandlingstilbud og ga korte foredrag. 

Vi hadde omvisning av avdelingene, 
i tillegg til at gode samarbeidspartnere 
blant frivillige organisasjoner fikk 
presentere seg med stand i foajeen. 

Dagen ble en stor suksess, med flere 
hundre besøkende. Dette kunne vi ikke 
klart å gjennomføre uten at ansatte fra 
alle avdelinger deltok. Vi var ca 60 ansatte 
som tok del i dette.

På dag to inviterte eierforeningen, Hauge-
sund Sanitetsforening til åpnings bankett. 

Her var mange samarbeidspartnere 
invitert, i tillegg til mange som hadde 
vært involvert i utbyggingen.

Alle ansatte fikk sin "innflytterfest" på den 
tredje dagen. Det var stor oppslutning og 
stor tilfredshet med at vi nå kunne legge 
byggeperioden bak oss og se fremover.

Selv kom jeg inn som ny direktør i september. 
Jeg er imponert over de ulike fagmiljøene 
og spesialkompetansen sykehuset besitter. 
Jeg opplever en positiv og entusiastiske 
imøtekommenhet og regner med at både 
pasienter, besøkende og andre også 
opplever dette.

Jeg vil takke alle medarbeidere, eiere og 
frivillige som har bidratt til at 2016 har blitt 
et godt år for HSR og byens nye helse-
kvartal.

HSR ÅRSMELDING 2016

Administrerende direktør

Kari Nådland
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 HSR ÅRSMELDING 2016

Nye rammer og fasiliteter gir 
økt pasientbehandling

Vi har samlet alle våre poliklinikker rundt 
en felles foaje og servicetorg i 1. etasje. 
Spesialisert revmatologisk rehabilitering 
med tverrfaglige team er samlet i 3. etasje, 
sammen med vår sengepost.

De nye fasilitetene og langsiktig strukturering 
av arbeidet i kombinasjon med behand-
lingskapasitet og ansatte, har allerede 
medført en bedre pasientflyt. 

Sammenlignes 2016 med 2015 ser vi en 
liten nedgang i DRG-produksjonen, men 
en økning i pasientkonsultasjoner.

2016 har vært første hele driftsåret, hvor alle enheter er på plass i nye, permanente lokaler. 
Gjennom året har de ulike enhetene etablert driftsrutiner og tilpasset seg den 
daglige aktiviteten i den nye bygningsmassen.

PRODUKSJON OG NØKKELTALL:
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Pasientgjennomstrømning
I 2015 la HSR om driften til mer 
poliklinisk utredning og behandling 
av pasienter uten komplikasjoner, 
og vi forventer å se en positiv effekt
 av dette gjennom utvikling av blant 
annet spesialiserte pasientkurs.

Hudavdelingen hadde en krevende 
periode i 2015, med blant annet to 
flyttinger. 

I 2016 har hudavdelingen hatt en 
jevnt stigende pasientbehandling, 
og er nå tilbake på 2014 nivået. Det 
forventes fortsatt en jevn økning 
innen dette fagområdet.

DRG-produksjon
I forhold til DRG-produksjonen for 
2016 så er den noe lavere enn for 
2015. Dette skyldes i hovedsak 
den omlegging av sengepost som 
skjedde i løpet av 2015, som slår 
ut for hele 2016. Dette var som 
forventet. Produksjonen er og 
marginalt lavere enn bestilling 
fra Helse Vest.

Polikliniske konsultasjoner pr klinikk og totalt

DRG-produksjon pr område og totalt
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Innen alle fagområdene har HSR kortere 
ventetider enn kravene Helse Vest stiller. 
De regionale kravene er 65 dager fra en 
pasient blir henvist til HSR til den mottar 
første behandlingstime. Ventetiden ved 
HSR har i 2016 variert fra 41 til 59 dager. 
Pasientgrupper som kvalifiserer til andre 
opptak, for eksempel pakkeforløp innenfor 
kreft, har kortere venting.  De nasjonale 
kravene vil i 2017 gå ned til 60 dager. 
Også med de fornyede krav forventes at 
HSR imøtekommer disse.

Innen pasientkontroller, spesielt på revma-
tologisk poliklinikk, har vi i 2016 sett 
behov for tiltak for å sikre at også dette 
området tilfredsstiller kravene til ventetid 
fra Helse Vest.

Løpende kvalitetsarbeid er en viktig del av 
HSRs daglige drift. Kvalitets- og pasient-

sikkerhetsutvalget har i 2016 avholdt 5 
møter og behandlet 19 saker, hvorav 7 
innmeldte uønskede hendelser. Fokus 
utover innmeldte skadesaker har  vært 
gjennomgang av varslingsplikten til Helse-
tilsynet når alvorlig hendelse har skjedd, 
satsninger innen Pasientsikkerhetspro-
grammet, vurdering av PARK-tilbudet og 
rutine og prosessforbedringer. Kvalitets- 
og pasientsikkehetsutvalget har en viktig 
rolle i kontroll og oppfølgning, samt gir 
innspill til forbedringer.

En av de nasjonale kvalitetsindikatorene 
vi måles på er sykehusinfeksjoner. Hos våre 
kirurgiske pasienter ble det i 2016 registrert 
0,02% postoperative infeksjoner. Det vitner 
om et personale som har høyt fokus på 
infeksjoner og et godt samarbeid mellom 
pasient og tverrfaglig team. Pasientsikker-
hetsprogrammet har HSR i 2016 hatt fokus 

på områdene: Forebygging av fall, trykksår 
og urinveisinfeksjoner. Intensjonen er å gå 
fra prosjekt til ordinær registrering av disse 
områdene. I 2017 vil nytt fokusområde 
være forebygging av underernæring.

Revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling omfatter både 
revmatologisk poliklinikk, revmakirurgisk 
poliklinikk og sengeposten. Sengeposten 
har henholdsvis 8 plasser for ortopedi, 5 
spesialiserte rehabiliteringsplasser og en 
plass for revmatologisk utredning.

Etter omleggingen til økt poliklinisk 
utredning og behandling i 2015 har HSR 
fokusert mere på veiledning og rådgivning 
av pasienter gjennom ulike pasientkurs og 
spesialtilpasset dagbehandling. 
Vår artrittklinikk hadde 122 deltagere og 
våre pasientkurs for spondyloartritt 

Våre ulike avdelinger har gjennom året etablert og videreutviklet behandlingstilbud basert på nye rammer i nytt 
sykehus. Grunnlaget som er lagt i 2016 styrker HSR som behandlings- så vel som kompetanseinstitusjon i regionen.

Trinnvis utvikling 
av tilbudene

HØYDEPUNKTER OG MILEPÆLER:

HSR ÅRSMELDING 2016

Etter innflytting i ny foaje er all pasientekspedisjon samlet i et felles servicetorg, her ved helsesekretær Inger Lise Kvilhaug. 
Tettere integrasjon og samkjøring av rutiner skjer nå fortløpende.



(Bekhterev), revmatoid artritt og psoriasis-
artritt hadde til sammen 82 deltagere. HSR 
vurderer løpende behov for tilpasninger
i tilbudet. Infusjonsbehandling har vist en 
sterk vekst, og gjennomførte 1.483 behand-
linger i 2016. Veksten her kan delvis til-
skrives omlegging av medisinering for en 
del pasientgrupper.

Antall utrednings plasser ble redusert ved 
omlegging av sengeposten i 2015. Dette 
har medført en økning av ventetider for 
enkelte pasientgrupper på revmatologisk 
poliklinikk. Tiltak er igangsatt for å redu-
sere ventetiden og samtidig forbedre 
oppfølgningen av pasientene.

Etter ombyggingen har vi fått to nye og 
moderne operasjonsstuer. Vårt revma-
kirurgiske team er også styrket med en 
anestesilege. Dette gir HSR bedre kapasitet 
og muligheter til å gjennomføre flere 
typer operasjoner. HSR gjennomfører nå 
operasjoner som hofte- og kneproteser i 
eget hus. I tillegg har vi økt fra to til fire 
operasjoner av totalproteser pr uke. 
Samlet sett gjennomførte HSR 580 
operasjoner, hvorav i overkant av 200 
krevde innleggelse, i 2016.

Sengeposten tilbyr spesialisert revmatolo-
gisk rehabilitering, innleggelse til kirurgiske 
inngrep og revmatologisk utredning og 
behandling, samt ø-hjelp funksjon. I 2016 
ble fysioterapeutene, ergoterapeutene og 
sosionom samlokalisert med sengepost. 
De bidrar med sin kompetanse både til 
kirurgiske og revmatologiske pasienter, 
i tillegg til drift av ortosepoliklinikk. 
Dette styrker fagmiljøene, og bidrar til 
tverrfaglig utvikling, som gir bedre kvalitet 
i pasientarbeidet.

Hudpoliklinikken
HSRs mest omfattende arbeidsområde 
innen hudlidelser er behandling av hud-
kreft. HSR har inngått i pakkeforløp for 
føflekk kreft siden oppstarten av dette. 
Rutinene er gode, og det er kort ventetid 
fra diagnose til behandling. HSR har et 
godt samarbeid med avdelingene ved 
Helse Fonna som inngår i pakkeforløpet.

HSR jobber også aktivt med å forebygge 
hudkreft og har i 2016 hatt egen 
informasjonskampanje om behovet 

for å bruke solfaktor i forkant av påsken 
og våren, i tillegg til årlig deltagelse i 
hudkreftkampanjen Euromelanoma.

Flere av hudavdelingens tilbud er utviklet 
og forbedret gjennom 2016. Lysavdelingen 
har tilrettelagt for et enkelt drop-in-tilbud, 
som er etablert i nye lokaler med blant 
annet nytt lyskabinett med kombinert 
UVA/smalspektrum UVB-lys. I tillegg har 
HSR introdusert balneofototerapi, en 
behandling som kombinerer medisinske 
bad med lysbehandling, hovedsakelig 
benyttet til behandling av psoriasis. Nytt i 
2016 er også vårt tilbud om behandling 
av forhøyet svetting (hyperhidose) med lav 
pulserende likestrømstyrke i kombinasjon 
med hender/føtter i vann (iontoforese-
behandling).

Nye løsninger gir forbedringer
Etter rehabiliteringen har HSR fått samlet 
førstelinje service og publikumsarealer i 
direkte tilknytning til poliklinikkene. 
Samkjøring av servicefunksjoner og 
standardisering av pasienthåndtering, 
så langt det er mulig, gir raskere og bedre 
tjenester for våre pasienter. Samtidig som 
dette forenkler driften.

Restaurant Utsikten får jevnt flere besøkende. 
Haugesund kommune med sine ansatte 
og besøkende er en medvirkende årsak til 
dette, men også flere besøkende fra nær-
liggende arbeidsplasser bidrar. Restaurant 
Utsikten har i 2016 utvidet med terrasse 
med egen urtehage. Åpningen av syke-
huset, #3dagertilende, var et løft for 
kjøkkenet, der de gjennomførte både 
bankettmiddag og ansattfest i de flotte 
lokalene.

Teknisk avdeling har i 2016 hatt flere ny-
ansettelser og fornyet arbeidsformene som 
følge av et helt nytt sykehus. HSR har også 
implementert digitalt vedlikeholdsprogram 
som gir oss bedre oversikt over planlagte 
og akutte arbeidsoppgaver. 

Målet er at alle anlegg og komponenter 
registreres her, og vedlikehold så vel som 
enkeltoppgaver registreres, logges og 
fordeles her.
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1. Vår sengepost, her ved Bjørg Syre, hadde 
    i 2016 cirka 700 innleggelser.

2. Nye operasjonsstuer ved revmakirurgisk seksjon, 
    gir utvidet kapasitet og muligheter. Her opererer 
    ortoped Øystein Skåden.

3. Hudpoliklinikkens lysavdeling, her ved sykepleier 
    Audhild Varne, har åpent drop-in tilbud til 
    pasienter med henvisning 3 dager i uken.

4. Restaurant Utsikten, her ved kokkelærling 
    Helene Saltveit Våga, er en populær møteplass 
    også for arbeidsplasser i nærheten av HSR.
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HSR deltar aktivt i arbeidet med å videreutvikle og forbedre behandling innen revmatologien. Vi har deltatt i 
flere studier og forskningsprosjekter. I 2015 ble det mangeårige arbeidet med ARCTIC-studien fullført med 
svært oppsiktsvekkende resultater, som også har fått mye oppmerksomhet i 2016.

Aktiv bidragsyter på 
flere områder

FORSKNING OG UTVIKLING:

Det er avgjørende for HSR at alt vårt medi-
sinske personell holder den beste standard 
og er faglig oppdatert. Det legges derfor 
stor vekt på at pålagte kurs og etter-
utdanninger overholdes. I tillegg deltar 

leger, sykepleier og sekretærer regelmessig 
på nasjonale og internasjonale kongresser 
og kurs for å opprettholde og utvide det 
høye internasjonale nivået vi har. HSR har 
siden 2011 bidratt med data til RevNatus, 

som er en nasjonal database for forskning 
på svangerskap og revmatiske sykdommer. 
RevNatus skal fungere som en kvalitets-
kontroll for overvåkning, behandling og 
oppfølgning av gravide med revmatolo-

HSR ÅRSMELDING 2016

På Åpen Dag under feiringen #3dagertilende inviterte vi samarbeidspartnere av ideelle organisasjoner til å presentere seg. 
Vår nye foaje ble en svært populær møteplass flere samarbeidspartene ønsker å benytte igjen.
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giske lidelser. HSR tilbyr alle gravide 
pasienter å delta, og har så langt bidratt 
med data fra 130 pasienter. Siden 2014 
har HSR bidratt med data til Norartritt, 
Norsk Artrittregister. Formålet er å få 
mer kunnskap om hvordan det går med 
pasienter med revmatisk sykdom og om 
medisinene virker, hva som virker best, 
og om det er ukjente bivirkninger. Inn-
rapportering til Norartritt er frivillig for 
den enkelte pasient, og så langt har rundt 
2.300 av våre pasienter bekreftet at de 
ønsker å bidra til datainnsamlingen.

HSR, i samarbeid med revmatologisk 
avdeling ved Haukeland Universitetssyke-
hus, gjennomfører en stor studie om 
sykdommen kjempecelleartritt (GCA). 
Overlege Lene K. Brekke som leder 
arbeidet med denne studien ble i 2016 
tatt opp til doktorgradsprogrammet ved 
Universitetet i Bergen. Etter planen 
disputerer hun for doktorgraden innen 
dette emnet i 2019/2020.

HSR har deltatt i et stort norsk forsknings-
prosjekt på tommelartrose i samarbeid 
med St. Olavs Hospital, og Haukeland 
Universitetssykehus. Prosjektet er i regi 
av Nasjonalt kompetansesenter for revma-
tologisk rehabilitering (NKRR), og ønsker 
å avdekke om intensiv ergoterapi kan 
redusere eller utsette behov for kirurgisk 
behandling av tommelartrose. Datainn-
samlingen avsluttes sommeren 2017, og 
vil analyseres i etterkant av dette.

Sammen med 35 andre studiesentra 
deltok HSR i NOR-SWITCH-studien for 
å evaluere sikkerhet og effekt ved å 
bytte behandling fra Infliximab (Remicade) 
til Biosimilar Infliximab (Remsima) hos 
pasienter med utvalgte diagnoser. Studien 
ble avsluttet i 2016, og resultatene viser 
at det er uproblematisk å bytte Remicade 
til Remsima med hensyn til effekt og 
sikkerhet.

HSR deltar i oppfølgningsprosjektet 
BRIDGE, som skal evaluere koordinering 
og kommunikasjon på tvers av nivåer av 
omsorg. Hensikten er å styrke samhand-
lingen mellom behandlingsnivåene slik at 
pasienten settes i bedre stand til å ivareta 
egen helse og funksjon. 

I tillegg evalueres innhold og kvalitet på 
rehabiliteringsprogrammene, samt at 
effekter og kostnadseffektivitet av nye 
rehabiliteringsprogram for pasienter med 
revmatiske og muskel-skjelettsykdommer 
(RMD) skal vurderes. Prosjektet er en 
videreføring av det tidligere BRO-prosjektet, 
og  støttes av Norges Forskningsråd med 
12 millioner.

HSR deltok aktivt i NKRRs prosjekt for ut-
vikling av kvalitetsindikatorer for fysio-
terapi ved spondyloartritt som ble ferdigs-
tilt i 2016.  Arbeidet er videreført gjennom 
prosjektet "fra anbefaling til praksis" som 
skal etablere fagprosedyren "Spondyloart-
ritt og fysioterapi" i klinisk praksis, der HSR 
også har vært deltaker.

Norsk Revmatikerforbund har i samarbeid 
med den Vitenskapelige høyskole i Sand-
nes og Norsk regnesentral utviklet appen 
"Energiportalen" for smarttelefon og nett-
brett. Appen vil bidra til økt egenmestring 
av utmattelse (fatigue) ved revmatisk syk-
dom, og HSR er med i samarbeidet om 
utviklingen av appen. I 2016 har vårt tverr-
faglige team i spesialisert revmatologisk 
rehabilitering deltatt i pilotprosjektet for å 
teste funksjonalitet og noe på nytteverdi. 
Utprøving av appen på informanter vil 
starte opp i 2017.

HSR tar aktivt del i arbeidet med å utdanne 
nye fagpersoner til våre ulike profesjoner. 
Flere av våre ansatte har regelmessige 
forelesninger på Høgskolen Stord 
Haugesund, nå Høgskolen Vestlandet 
(HVL). Sengeposten tar i mot sykepleier- 
og fysioterapistudenter, i tillegg til 
helsefagarbeidere både innen kirurgi og 
spesialisert revmatologisk rehabilitering. 
Her får studentene også et innblikk i det 
polikliniske arbeidet som foregår i HSR. 
Gjennom restaurant Utsikten er HSR 
også lærlingebedrift innen kokkefaget.

FORSKNING OG UTVIKLING:
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1. Individuell oppfølgning og veiledning av pasi-
    enter, her ved ergoterapeut Monika Olsen i vårt 
    tverrfaglige team, er en viktig del av tilbudene.

2. Avdelingsoverlege Holger Benthien innleder om 
    hudsykdommer på Åpen Dag.

3. Gjennom utbyggingen har vi fått nye og 
    moderne undervisningsrom, her i bruk under 
    Åpen Dag.

4. I april fikk HSR overrakt 4 nye ultralyd apparater 
    fra Folkets Gave. Her demonstrerer overlege 
    Hilde Stray bruken.
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HSR har gjennom 2016 lagt et godt grunnlag for å videreutvikle behandlingstilbudene og våre fagmiljø. Innenfor 
rammene gitt av Helse Vest er HSRs mål å være ledende på våre områder, og være et knutepunkt for kompetanse 
og kunnskapsdeling til beste for pasientene.

Forbedring av tilbud, nye 
pasientgrupper og digitalisering

PERSPEKTIVER FREMOVER:

HSR har et nært og godt samarbeid med 
nasjonale kompetansesentre innen våre 
fagområder. Ikke bare deltar vi aktivt i ulike 
prosjekter og studier, men også i den løp-
ende erfaringsutvekslingen har vi gjensidig 
nytte av hverandre. Dette har blant annet 
bidratt til at HSR i 2017 vil være  vertskap 
for NKRRs nasjonale nettverkskonferanse 
for spesialisert revmatologisk rehabilitering.

Utvidelser og forbedringer 
i pasienttilbudene
HSR fokuserer på pasienter med behov 
for spesialisert oppfølgning, og vi har i 
den forbindelse startet såkalt pasientstyrt 
kontroll (forkortet PARK).  Dette betyr at 
pasienter med stabilt sykdomsforløp uten 
komplikasjoner, får oppfølgning gjennom 
egen fastlege. Målet med ordningen er å 

få til en bedre arbeidsfordeling mellom 
fastlegene og spesialisthelsetjenesten 
basert på pasientens faktiske tilstand.

Våre spesialiserte pasientkurs er et godt og 
etterspurt tilbud knyttet til behandlingen 
av pasienter med definerte diagnoser. HSR 
vil i 2017 utvikle tilbudene, og vurdere 
pasientkurs for flere diagnosegrupper.

I vår nye underetasje har vi etablert flott treningssal i dirkete tilknytning til styrketreningsrom og sal for kondisjonstrening. 
Deler av treningssalen kan omgjøres til auditorium.
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Vi vil, blant annet i samarbeid med Helse 
Vest, se på hvorledes vår utvidede kapasi-
tet og vårt styrkede team innen revmaki-
rurgi og ortopedi kan utnyttes best mulig.

I tillegg søker hudpoliklinikken å utvide 
tilbudet i tråd med avtaler og bestillinger 
fra Helse Vest. Dette innebærer blant 
annet at HSR i 2017 starter egen polikli-
nikk for seksuelt overførbare infeksjoner 
(SOI) med både tilbud om drop-in og 
timebestilling. HSR vil også etablere tilbud 
for hårfjerning i ansiktet med laser 
(IPL-behandling) hos kvinner med hormo-
nell sykdom (PCO) og for personer 
under kjønnsbekreftende behandling.

Digitalisering gir gevinst for 
pasientene og sykehusdriften
HSR jobber systematisk med implemente-
ring av digitale løsninger for å tilrettelegge 
for en standardisering av behandlingstil-
budene, sikre rasjonell drift og møte 
kravene fra Helse Vest når det gjelder 
kvalitet, felles løsninger og tilgjengelighet.

Vesentlig for våre pasienter er løpende 
bruk av www.helsenorge.no der de får 
innsyn i egen journal, kan bekrefte/endre 
time, og hvor vi svarer på henvendelser 
innen 2 virkedager. 

Bruken av www.helsenorge.no er økende 
og HSR tar fortløpende i bruk de nye 
mulighetene den digitale pasientdialogen 
åpner for.

Vårt nye elektroniske pasientjournalsystem, 
Dips Arena, ble tatt i bruk i 2016 innen 
pakkeforløp kreft og behandler-krav-
meldinger (BKM-meldinger). Når nye 
moduler tas i bruk vil personell involveres 
fortløpende. Elektronisk kurveløsning 
(Kule-prosjektet) planlegges tatt i bruk 
på sengepost og andre aktuelle avdelinger 
fra 2017. Digitalt medie-arkiv (DMA-
prosjektet) innebærer at arkivering av 
bilder tatt i pasientbehandling systematiseres 
i pasientjournal. HSR vil trolig ta dette i
bruk i løpet av 2017.

Gjennom flere år har HSR deltatt i innsam-
ling og systematisering av erfaringer og 
statuser for revmatologiske pasienter 
gjennom GoTreatIT (GTI). 

Vi er nå med på et pilotprosjekt i forhold 
til ny webløsning for GoTreatIT. Dette betyr 
på sikt at pasientene skal kunne utføre 
selvregistrering hjemmefra før de kommer 
til kontroll ved HSR.

Gjennom prosjektet "Tilgang på tvers" har 
vi forbedret og forenklet samhandlingen 
med andre sykehus i Helse Vest knyttet til 
pasienter der HSR inngår i behandlingsfor-
løpet. Pasientdialogen med førstelinjetje-
nesten i kommunene forbedres løpende, 
og fra 2016 har sengeposten tatt i bruk 
elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger 
(PLO) knyttet til innleggelse og utskriving.

Internt har HSR i 2016 tatt i bruk GAT 
som elektronisk arbeidsplanlegger, og 
startet implementeringen av nytt 
elektronisk kvalitets- og avvikssystem. 
Dette letter våre interne prosesser, og 
sikrer transparens og bedre dokumenta-
sjon av vår virksomhet.

Omdømmearbeidet avgjørende
I 2016 har HSR lagt mer vekt på 
informasjon til allmennheten om 
behandlingstilbud, tjenester og fag-
kompetanse. Arbeidet har økt interessen 
for, og kunnskapen om virksomheten.

All markedsføring av Åpen Dag og 
#3dagertilende skjedde via web og 
sosiale medier. I tillegg har HSR hatt 
gode erfaringer med holdningsarbeid 
knyttet til Euromelanoma, Arctic-studien 
og en egen online-serie der vi presenterte 
ulike ansatte.

Sykehuset tar sikte på et målrettet arbeid 
for å bedre kunnskapen hos samarbeids-
partnere og fastlegene. Regionalt 
informasjons- og holdningsarbeid, blant 
annet knyttet til hudkreft og fysisk 
aktiviteter for mennesker med avklarte 
diagnoser, er viktig for å bedre folkehelsen 
og vil intensiveres i tiden som kommer.

PERSPEKTIVER FREMOVER:

1

2

3

1. Gjennom artrittklinikken, her ved spesialfysio-
    terapeut Anne S. Hagland, sykepleierne Ann-
    Vigdis D Holi og Ingunn Grutle samt fysio-
    terapeut Marthe Næss, gir vi tverrfaglig 
    veiledning og hjelp til pasientene.

2. Sykepleier Hege Løland ved revmakirurgisk 
    seksjon gjør forberedelser til operasjon.

3. Kontorleder Reidun Ertenstein har ansvaret 
    for samkjøring og videreutvikling av felles 
    sekretærfunksjoner og vårt nye servicetorg.
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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. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, 
og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Styrets beretning 
for 2016

Selskapet har i 2016 fortsatt med arbeidet 
for å sikre og systematisere de faktorer som 
er avgjørende for et fortsatt godt arbeids-
miljø i sykehuset. Styret har de siste årene 
hatt stort fokus på arbeidsmiljø og sam-
handling med ansatte, verneombud og 
tillitsvalgte, spesielt med henblikk på den 
byggefasen vi har vært gjennom. Arbeidet 
med å redusere sykefraværet, og derigjen-
nom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 
2016 og vil ha fortsatt fokus videre i 2017.

Det er etablert gode rutiner og egne elek-
troniske systemer for rapportering og opp-
følging av avvik og uønskede hendelser. 
Gjeldende planer er fulgt opp gjennom 
2016. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 ble 
5,64 %. I 2015 var fraværet 7,41 %.  

Sykehuset hadde 121 fast ansatte pr. 
31.12.2016, hvorav 14 er menn og 107 
kvinner. Styret har i 2016 hatt 7, medlem-
mer hvorav 1 er mann og 6 er kvinner. 

Selskapet har godt innarbeidede rutiner for 
kildesortering og avfallshåndtering. Virk-
somheten er av en slik karakter at det ytre 
miljø ikke forurenses.

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

Sykehusets drift er basert på langsiktige 
driftsavtaler med det regionale helsefore-
taket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset 
utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en 
del av det samlede tilbudet av spesialist-
helsetjenester i regionen. Det blir kontinu-

erlig foretatt investeringer i lokaler og utstyr 
for å få en mest mulig rasjonell drift med 
hensiktsmessige bygninger og anlegg. 

Rehabiliterings- og byggeprosjektet ble 
ferdigstilt på slutten av 2016 og det ble 
markert med åpent hus og ellers markering 
internt. Noen utvendige arbeider gjenstår 
og ferdig-stilles i første halvdel av 2017. 
Nybygget viser godt igjen i bybildet, og 
pesielt godt synlig er vår kantine/restaurant 
i 7. etg. 

Vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS 
har i løpet av 2016 levert gode tjenester i 
tråd med sin 6-årige kontrakt med Helse 
Vest RHF. Selskapet holder til i nye lokaler i 
4 etg. og disponerer/leier nå hele etasjen. 

Selskapet har en relativt stabil økonomi. 
Stor stabilitet i inntjening er sikret ved 
månedlige inntekter i henhold til bestillings- 
og betalingsavtalen med Helse Vest. I til-
legg vil betydelige leieinntekter komme fra 
utleie av arealer i bygget som selskapet 
ikke selv disponerer.

Selskapets langsiktige gjeld pr. 31.12.16 
består nå av låneopptak i forbindelse med 
bygge- og rehabiliteringsprosjektet og 
avdragsfritt lån til morselskapet.

Endelig sluttfinansiering av byggeprosjektet 
ble ferdigbehandlet i løpet av juni 2016 og 
nødvendig tilsagn er gitt. Pr. 31.12.2016 er 
ikke all bevilgning trukket på.
 
Finansiell risiko
Finansiell risiko for 2017 er vurdert som lav. 

Resultat
Selskapet har i sum økt sine inntekter med 
6 % fra forrige år, og driftsresultatet har 
økt fra kr. 4.966.966 til kr. 14.360.846. 

Etter finans (som viser netto kostnad med 
kr. 13.428.576) er resultatet for 2016 et 
overskudd på kr. 932.270.

Styret gjør oppmerksom på at det både for 
2015 og 2016 er store regnskapsmessige 
føringer av aktuarberegnede endringer i 
pensjonsforpliktelser som påvirker resultatet. 
For 2015 ble det kostnadsført 8,1 mill. kr., 
og for 2016 er det kostnadsført 12,5 mill.kr. 
For 2016 har vi også fått helårsvirkning av 
bl.a. avskrivninger på bygg og anlegg.

Utsiktene for 2017
Driftsforusetningene for 2017 er gode. 
Selskapet har stabile inntekter i form av 
overføringene fra Helse Vest, leieinntekter 
og egenbetalinger fra pasienter. Finans-
kostnadene forventes å være stabile for 
2017 og det forventes for øvrig normal 
drift med positivt resultat.

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 den gjeldsforpliktelsen som nå er 
der. Selskapets kostnader for øvrig er på de 
fleste punkter stabile eller moderat økende. 

Selskapets egenkapital er på 23,5 % og 
styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets overskudd på kr. 932.270 er foreslått 
overført til annen egenkapital.

Avslutning
Sykehuset har en god drift og er velrenom-
mert 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.
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Styret i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus: Bak fra venstre: Styrets nestleder Astri Furumo, styremedlem Gunnbjørg Birk, 
styremedlem Reidun R. Vikebø, styremedlem Elsa Kollstrand. Foran fra venstre styremedlem Berit Roness, styreleder Bjørn Bugge, 
styremedlem Åse Helene Tvedt, administrerende direktør Kari Nådland.

 HSR ÅRSMELDING 2016

Haugesund, den 06.04.2017
Styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS

Gunbjørg M. Birk

Styremedlem
Berit Roness

Styremedlem

Bjørn Bugge

Styreleder
Astri Furumo

Styrets nestleder
Reidun R. Vikebø

Styremedlem
Elsa Kollstrand

Styremedlem

Åse Helene Tvedt

Styremedlem
Kari Nådland

Adm. direktør
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015

Salgsinntekter 1,2 157 827 015 154 060 744

Annen driftsinntekt 20 978 650 14 526 655

Sum driftsinntekter 178 805 666 168 587 399

Pasientbehandlingskostnader 2 28 921 142 28 416 338

Lønnskostnad 3 82 028 354 85 664 148

Pensjonskostnader 4 15 004 477 20 660 329

Avskrivning på driftsmidler 7 18 380 691 9 816 760

Annen driftskostnad 20 110 156 19 062 858

Sum driftskostnader 164 444 819 163 620 433

Driftsresultat 14 360 846 4 966 966

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 238 587 660 639

Rentekostnad til foretak i samme konsern 11 400 000  400 000

Annen finanskostnad 13 267 164 11 894 983

Resultat av finansposter -13 428 576 -11 634 344

Ordinært resultat 932 270 -6 667 378

Årsresultat 932 270 -6 667 378

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 932 270 0

Avsatt fra annen egenkapital 0 6 667 378

Sum overføringer 932 270 -6 667 378

Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 521 004 000 410 519 000

Maskiner og anlegg 7 16 585 000 11 290 000

Sum varige driftsmidler 537 589 000 421 809 000

Finansielle driftsmidler

Investeringer i datterselskap 14  112 000  112 000

Egenkapitaltilskudd KLP 6 6 965 772 6 364 244

Pensjonsmidler 5 24 228 753 36 763 883

Sum finansielle anleggsmidler 31 306 525 43 240 127

Sum anleggsmidler 568 895 525 465 049 127

Resultatregnskap

Balanse
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Omløpsmidler Note 2016 2015

Fordringer

Kundefordringer 10 2 504 476 1 542 139

Andre kortsiktige fordringer 10 1 342 198 817 202

Sum fordringer 3 846 674 2 359 341

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 69 237 102 11 695 344

Sum omløpsmidler 73 083 776 14 054 685

Sum eiendeler 641 979 301 479 103 812

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9 15 000 000 15 000 000

Annen inskutt egenkapital 9 29 877 231 29 877 231

Sum innskutt egenkapital 44 877 231 44 877 231

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 105 973 027 105 040 757

Sum opptjent egenkapital 105 973 027 105 040 757

Sum egenkapital 9 150 850 258 149 917 988

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 387 505 176 264 960 909

Gjeld til foretak i samme konsern 11 27 024 444 27 024 444

Øvrig langsiktig gjeld 11 3 060 000 3 060 000

Sum annen langsiktig gjeld 417 589 620 295 045 353

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 10 348 143 5 853 296

Skattetrekk og andre trekk 6 198 078 7 290 869

Avsetninger til fond 15 6 111 829 6 314 288

Annen kortsiktig gjeld 50 881 374 14 682 019

Sum kortsiktig gjeld 73 539 423 34 140 471

Sum gjeld 491 129 043 329 185 824

Sum gjeld og egenkapital 641 979 301 479 103 812

Balanse

 HSR ÅRSMELDING 2016
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra 
1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.  

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 omløps-
midler. Fordringer som  skal tilbakebetales innen et år er 
uansett klassifisert som omløpsmidler.  Ved klassifisering av 
kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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.

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.

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

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. 
Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdi-
fallet 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. 

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

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.

Skatter
Selskapet bokfører ikke skatt da selskapet er skattefritt iht 
Skattelovenns § 2-32

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

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

Overordnede krav til bestillingen
Bestillingsdokumentet fra Helse Vest klargjør de premisser 
og ramme 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.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode 
som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sam-
menheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelin-
gen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sam-
menstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.    

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Inntekter

2016 2015
Bestilling, basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest 144 848 930 144 144 990
Poliklinikkinntekter 11 665 585 9 915 754
Sum 156 514 515 154 060 744
Andre kostnadsrefusjoner 1 312 500
Sum inntekter 157 827 015 154 060 744

Andre inntekter 20 978 650 14 526 656
Sum inntekter 177 493 165 168 587 400

Inntektene består av offentlig bestilling av helsetjenester, offentlige pasientrefusjonsordninger, egenandeler pasienter
og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund.

Inntekt av helsetjenester fordeler seg slik : 

Noter til regnskapet
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Note 3Lønnskostnader, antall ansatte mv

2016 2015
Lønnskostnader 71 199 072 73 494 442
Refusjon sykepenger -2 436 010 -3 375 656
Innleid helsepersonell 1 083 456 2 009 161
Arbeidsgiveravgift 10 235 517 11 959 563
Personalforsikring 94 151 77 733
Styrehonorar 458 000 261 250
Sosiale kostnader, velferdstiltak 574 496 438 390
Andre personalrelaterte kostnader 819 672 799 265
Sum personalkostnader 82 028 354 85 664 148

Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk: 119 120
Selskapets direktør har vært ansatt fra 12.09.16. Årslønn er 1 300 000  1 151 714
Styrets godtgjørelse utgjør  458 000  261 250

Lønnskostnadene består av følgende poster :

Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner 
eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonus-
avtaler 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.

Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør 
kr. 249 900 eks mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør 
kr. 36 050 eks mva

Note 4Pensjonskostnader

2016 2015
Betalte pensjonskostnader 2 469 346 12 552 849
Aktuarberegnet pensjonsforpl. / pensjonsmidler (endring) 12 535 130 8 107 480
Netto kostnad / reversert kostnad 15 004 476 20 660 329

Pensjonskostnaden består av følgende poster
 

Arbeidsgiveravgiftskostnad av pensjonskostnader er presentert under lønnskostnader

   

Restaurant Utsikten i 7. etasje kan deles av i flere seksjoner, og benyttes nå også som kurs/møterom for enkelte av våre aktiviteter.
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2016 2015
Brutto ber. pensjonsforpliktelse 294 264 908 281 814 010
Pensjonsmidler 264 243 385 253 440 052
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 30 021 523 28 373 958
Arb g avgift 4 233 034 4 000 729
Brutto ber. forpliktelse inkl aga 298 497 942 285 814 739
Netto forpliktelse inkl aga 34 254 557 32 374 686
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga -52 517 191 -61 685 635
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -5 966 119 -7 452 934
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga -24 228 753 -36 763 883

Note 5 Pensjoner, forutsetninger, aktuarberegningen

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

Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle og barnepensjon. 
Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser.

Pensjonsforpliktelse:

Beregnet nto pensjonsmidler utgjør   2016 2015
Pensjonsmidlene er oppført som fordring i balansen kr 24 228 753 kr 36 763 883

Medlemsstatus: 2016 2015
Antall aktive 151 159
Antall oppsatte 225 212
Antall pensjoner 170 163
Gjennomsnitt pensjonsgrunnlag, aktive 443 324 407 643

Gjennomsnitt alder, aktive 47,63 46,61
Gjennomsnitt tjenestetid, aktive 10,44 9,95
Forventet gjenstående tjenestetid , aktive 9,11 9,94

2016 2015
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 11 508 958 13 829 875
Rentekostnad 7 790 816 7 351 706
Brutto pensjonskostnad 19 299 774 21 181 581

Forventet avkastning  på pensjonsmidler -8 255 640 -7 631 109
Administrasjonskostnad 701 125 861 274
Netto pensjonskostnad inkl adm kost 11 745 259 14 411 746
Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost 1 656 081 2 032 056
Resultatført aktuarielt tap inkl aga 2 782 021 6 942 997
Resultatført aga 586 328 1 168 800
Resultatført planendring
Resultatført netto pensjonskostnad 16 769 689 24 555 599

Spesifikasjon av pensjonskostnad (inkl. aga)

Noter til regnskapet

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2016 2015
Diskonteringsrente 2,60% 2,70%
Årlig lønnsvekst 2,50% 2,50%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,25% 2,25%
Pensjonsregulering 1,48% 1,48%

Årlig avkastning 3,60% 3,30%
Aga sats 14,10% 14,10%
Amortiseringstid 12 12
Korridorstørrelse 10,0% 10,0%
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Innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP utgjør 6 965 772

Note 6Egenkapitalinnskudd pensjonsordning

Note 7Varige driftsmidler

Sykehusbygg
Karmsundsgaten 

134

Nybygg, prosjekt 
rehabilitering

Driftsløsøre,
inventar mv.

Sum

Anskaffelseskost 01.01. 52 280 862 382 908 598 17 005 552 452 195 012
Tilgang i året - 137 336 693 10 192 774 147 529 467
Avgang i året -
Tilskudd -11 748 776 -1 620 000 -13 368 776
Anskaffelseskost 31.12. 52 280 862  508 496 515 25 578 326 586 355 703
Akk. avskrivninger 19 469 862 20 303 515 8 993 326 48 766 703
Balanseført verdi 31.12. 32 811 000 488 193 000 16 585 000 537 589 000
Årets avskrivning 1 398 000 13 704 917 3 277 774 18 380 691
Avskrivningssats 2,50 % 2,50% 15-20% -

Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr. 3 629 349.

Note 8Bundne midler

Haugesund Sanitetsforening er en aktiv eier som også benytter vår nye foajé til sine kampanjer, innsamlingsaksjoner og medlemsverving. 
Her fra deres stand på Åpen Dag under #3dagertilende
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HSR ÅRSMELDING 2016

Aksjekapital    Innskutt overkurs   Annen innskutt kapital   Annen EK Sum egenkapital
EK 1.1 15 000 000      27 500 000          2 377 231                     105 040 757 149 917 988
Årets resultat                 932 270 932 270

EK 31.12. 15 000 000                                  2 377 231                      105 973 027 150 850 258

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.

Note 10 Fordringer

Selskapets eier Haugesund Sanitetsforening har i forbind-
else med stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende 
i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 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.

Note 11 Gjeld og mellomværende med selskap i samme konsern mv.

Selskapets aksjekapital er på kr. 15 000 000,- 
fordelt på 1000 aksjer à kr. 15 000,- 
  

Aksjeier:
Haugesund Sanitetsforening     1000 aksjer     Andel 100%
Alle aksjene har lik stemmerett 
  

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Spesifikasjon av selskapskapital:

"Restaurant Utsikten er åpen for publikum, og stadig fler benytter muligheten til sunn mat på byens tak."
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Lån, pantsettelser og garantier mv.

Pant er knyttet til:
Lån SR Bank, gjeldsbrevlån 387 505 176
Lån Norges Saniteteforening 3 060 000 

390 565 176

Eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:
Bokført verdi

Eksisterende bygg og bygg under oppføring 521 004 000
Driftsløsøre 16 585 000
Sum 537 589 000

Note 12

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av selskapet styret.  
     

Lån og sikkerhetstillatelserNote 13

Aksjer i datterselskap

Rehabilitering Vest AS
(org nr 995 705 753 )

Anskaffet Forretn.kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital

2010 Haugesund 112 000 100 % 1 631 189 8 667 608

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

Note 14

Oversikt balanseførte avsetninger :
Avsatte midler  1.1. - 6 314 287
Tilført -53 776
Bruk 256 235
Avsatte midler 31.12. -6 111 828

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.
   

Note 15

Noter til regnskapet
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1909 (- 1958) 1912 1916 1916 (-1976) 1923 (-1954) 1954 1954 (-1989)1906

1954 1957

Sykehuset åpnes med 120 senger og 

fysioterapiinstitutt.

1969 1976 1986 1992

Haugesund Sanitetsforening 
stiftes med formål å stimulere 
til frivillig innsats i arbeidet 
for folkehelse og beredskap.

Førre pleiehjem åpnes for 
tuberkuloserammede. 
Senere omgjort til hjem for 
pleietrengende.

Utdeling melk til tuberkuløse barn startes. 
Første året deles ut 2.435 liter melk.

Sanitetsforeningen starter 
Feriekoloni i Skjold for barn 
som trengte å komme på 
landet. Egen vårkoloni for 
svake barn som trengte 
omsorg og mat.

I Herskapshuset i Wergelandsgate 19 
drives barnehjem for tuberkuløse barn. 
Til sammen 400 barn bodde her, 
enkelte hele sin barndom.

Grunnsteinsnedleggelse for 
Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus,  
som åpner i 1957.

Foreningen driver 
sykehotell for 
pasienter og 
pårørende i 
Wergelandsgate 19.

Sammen med Skåre og Solvang 
Sanitesforeninger drives helsestasjon 
for gravide, spebarn og barn inntil 7 år.

Grunnsteins-
nedleggelse for 
Haugesund 
Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus

Oppstart revma-
kirurgisk seksjon.

Sykehuset 
moderniseres 
og bygges på 
til 6. etasjer 
og 133 senger.

Hudpoliklinikken åpner etter iherdig 
innsats fra eierne, Sanitetskvinnene.

Nytt moderne 
terapibasseng tas i 
bruk, ny fysikalsk 
avdeling og nytt 
laboratorium åpnes.

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 virksomheten 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.

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

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

4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. 
      poliklinikk.

5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmakirurgi inkl. 
      poliklinikk.

6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hud- og veneriske    
      sykdommer.

7. Drive utdanning av helsepersonell.

8. Drive forskning.

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

10. Drive opplæring av pasienter og pårørende.

11. Utvikle og sikre samhandling med kommune-
      helsetjenesten.

12. Samarbeide og koordinere med andre helseinstutisjoner.

13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, 
      inventar og eiendom for øvrig.

HAUGESUND 
SANITETSFORENING
Foreningen ble stiftet i 1906. 
Formålet er å stimulere til frivillig 
innsats i arbeidet for bedre folke-
helse og beredskap. Haugesund 
Sanitetsforening er eier av 
Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus. 
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1958 (-1983) 1962 1963 (-1976) 1963 (-1983) 1986 1988 1992 1994-1995 2006

1992 1997 2003 2006 2007 2009 20152010 20162011 2014

Foreningen driver 
sykehotell for 
pasienter og 
pårørende i 
Wergelandsgate 19.

Tuberkulosehjemmet 
i Førre gis nytt liv som hjem 
for pleietrengende som 
følge av at tuberkulosen er 
kjempet tilbake.

Nytt søsterhjem med 51 hybler
 står ferdig i Rogalandsgaten.

Ny helsestasjon 
i nordre bydel 
starter opp.

Foreningen driver hjelpepleierskole.  
Første kull med 13 elever, 
senere opp til 2 klasser à 30 elever.

Etter iherdig innsats og forarbeider 
fra Sanitetskvinnene åpnes 
Hudpoliklinikken ved HSR

Sanitetskvinnene mobiliserer sterkt for å hindre 
reduksjon i tilbudet ved HSR og samordning av 
driften med Haugesund Sykehus.

Stort jubileums år: 
Haugesund Sanitetsfore-
ning fyller 100 år, og 
HSR markerer 50 år.

Regionens Sanitetsforeninger 
finansierer nytt 
terapibasseng 
ved HSR.

Etter intens kamp fra Sanitets-
kvinnene forblir HSR spesialist-
sykehus for revmatologi og 
hudsykdommer.

Sykehuset 
moderniseres 
og bygges på 
til 6. etasjer 
og 133 senger.

Hudpoliklinikken åpner etter iherdig 
innsats fra eierne, Sanitetskvinnene.

Nytt moderne 
terapibasseng tas i 
bruk, ny fysikalsk 
avdeling og nytt 
laboratorium åpnes.

Sanitetskvinnenes
bidrag gir sykehuset 
ny treningssal med 
nytt utstyr.

Sykehuset omgjøres ti
l ideelt aksjeselskap, 100 % 
eid av Haugesund 
Sanitetsforening.

Jubileumsår:
 Haugesund 
Sanitetsforening 
fyller 100 år 
og sykehuset 
markerer 50 år.

Styrevedtak om omfattende 
rehabilitering og utbygging.

Revmatologisk poliklinikk 
begynner med dagbehandling 
og infusjonsbehandling tas i 
bruk for revmatikere.

Ytterligere omlegginger til poliklinisk 
behandling av revmatologiske pasienter.
Revmakirurgisk seksjon utvides til 3 leger 
og hudpoliklinikken til 6 leger.

Datterselskapet 
Rehabilitering Vest AS 
etableres med 20 
rehabiliteringsplasser.

Rehabiliteringen og 
utbyggingen nærmer 
seg slutten. Alle enheter 
flytter inn i nye permanente 
lokaler. I september 
åpner Haugesund 
kommune Sentrum
 behandlingssenter i 
5. og 6. etasje.

30-årig leieavtale med 
Haugesund kommune 
sikrer realisering av 
rehabiliterings- og bygge-
planene, som starter
 samme år.

Rehabilitering Vest får 
utvidet avtale med Helse 
Vest, og dobler sin 
aktivitet til 40 plasser, 
hvorav 10 dagplasser,  
fra årsskiftet 2014/
2015.



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 - www.facebook.com/revmatismen

Sykehusets nye fløyer ut mot 
Karmsundgaten sett fra sørøst.
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