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HSR gir helsetilbud innenfor fristkrav satt av 

Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2018 

er kravene til antall dager fra henvisning til 

mottatt behandling satt ytterligere ned. 

HSR har allerede i 2017 tilfredsstilt de nye 

kravene. Likevel søker vi å redusere 

ventetiden fra henvisning til behandling 

ytterligere.

Revmakirurgisk seksjon har etablert gode 

rutiner og har hatt en økning i operasjoner 

og polikliniske konsultasjoner gjennom hele 

2017. Det er utført til sammen 915 opera- 

sjoner, hvorav hele 153 totalproteser i store 

ledd. Dette er i praksis en fordobling av 

antall operasjoner sammenlignet med tall 

fra 2016. Økningen har bidratt til at HSR 

har hatt kortest ventetid i Helse Vest når det 

gjelder hofte- og kneproteser, samt øvrige 

kirurgiske inngrep vi utfører.

Økningen i antall proteseoperasjoner har 

betydning for sengeposten, som har opp-

levd et endret innleggelsesmønster. Protese 

operasjonene gir en vekst i postoperative 

innleggelser og dermed en økning i DRG-

beregningen. 

For hudpoliklinikken har poliklinisk behand-

ling stabilisert seg på et høyt nivå med 

rundt 20.000 konsultasjoner i året. Hud-

poliklinikken har en jevn økning i henvis-

ninger. I kombinasjon med utvidelser av 

tilbudet, vurderes tiltak for å øke kapasi- 

teten. Revmatologisk poliklinikk har hatt en 

svak nedgang i polikliniske konsultasjoner. 

Poliklinikken har også utfordringer innen 

ventetid for kontroller. Tiltak for å imøte-

komme dette, og øke pasientbehandlingen 

vurderes kontinuerlig. Det har vært en 

økning av pasienter ved vår infusjonsenhet i 

2017. Årsaken er valg av medisiner for våre 

eksisterende pasienter innen revmatologi.

2017 har vært et spennende år på flere 

måter. Det begynte med at vi hadde

innviet sykehuset med både nybygg og  

renoverte lokaler på tampen av 2016. Nye 

lokaler og nye rutiner, gir rom for å heve 

blikket og se fremover. Det ligger forvent-

ninger til dette både fra eiere, styret, 

ansatte og ikke minst pasienter og andre 

samarbeidende instanser. 

For å drifte sykehusbygget med en stor 

leietaker som Haugesund kommune, med 

Sentrum Behandlingssenter som leier to 

hele etasjer, og flere mindre leietakere på 

kveldstid, har det utfordret oss til også å 

ha personale, 24 timer i døgnet, enten 

det er hverdager eller helligdager. Vi har 

derfor styrket bemanningen med bered-

skapsmedarbeidere, noe som har gjort 

hverdagen noe lettere for de andre som 

er på jobb. Vi er veldig glad for at dette 

fungerer så godt i praksis!

I juni åpnet hudavdelingen et nytt behand-

lingstilbud. Helseminister Bent Høie åpnet 

formelt SOI klinikken testivest.no. Dette 

er et lavterskeltilbud for personer som 

ønsker å teste seg for seksuelt overførbare 

infeksjoner. Her kan en komme uten 

henvisning, få tilbud om kartlegging og 

eventuelt behandling for ulike infeksjoner. 

Dette er et nytt og viktig behandlings- 

tilbud. Ved hudavdelingen har en også  

andre utviklingsplaner, i tillegg til at det 

også tilkommer nye behandlingsformer, 

for ulike hudsykdommer.

Ved årsskiftet 2016/2017 fikk vi invitasjon 

fra Helse Vest om å være deltager i en 

prosjektgruppe som skulle se videre på 

organisering av revmatologien i Helse Vest 

regionen. Dette var et spennende prosjekt, 

men resultatet var nedslående for HSR og 

våre pasienter med revmatiske lidelser.  

Uten noen form for konsekvensanalyse, 

konkluderte prosjektleder av gruppen at 

Universitetssykehuset i Stavanger skulle 

overta behandlingen av sine egne pasi-

enter med revmatiske lidelser, fra 2020. 

Vi ble overrasket, gikk raskt sammen med 

pasientorganisasjonene og andre i regio-

nen for å belyse svakhetene i konklusjon-

ene. Å bygge opp høyspesialisert fagmiljø 

tar tid, det vet vi ved HSR som har bygd 

opp revmatologifaget i over 50 år.  

Tverrfagligheten som er så viktig for å 

ivareta hele sykdomsbildet, var ikke 

nevnt med ett ord, noe vi ble veldig 

overrasket over. 

Prosessen har fått ansatte ved HSR til å 

tenke nytt om hvordan vi kan videreutvikle 

og bygge videre på det gode behandlings-

tilbudet vi har bygd opp. Behandlings- 

metodene har endret seg også innen dette 

faget, og ansatte ved HSR holder seg  

oppdatert på hva som skjer og tar i bruk 

nye metoder. 

Som privat/ideell virksomhet som skal  

drifte for det offentlig, må vi hele tiden 

ligge i forkant. Vi må til enhver tid rett- 

ferdiggjøre vår egen eksistens, selv om 

både pasienter, pårørende, oppdragsgiver 

og andre samarbeidende instanser er 

svært godt fornøyd med det de mottar. 

Her må vi lene oss fremover og være  

proaktive. 

Akkurat nå jobber vi med web-basert 

egenregistrering for revmatikere. Med en 

slik løsning kan pasientene selv gi tilbake-

melding til lege, om selvopplevd sykdoms-

rapportering. Dette er et "nybrottsarbeid", 

og vil gjøre hverdagen for pasienten 

enklere og kontakten med behandlende 

lege, kan basere seg på symptombilde og 

ikke på faste timeavtaler. Dermed er pasi-

entene med på å skissere opp sin egen 

behandlingsintensitet, dette må vi si er 

pasientstyrt, og det er slik fremtiden 

sannsynligvis vil bli. 

Vi går inn i 2018 basert på fortsatt drift 

på dagens nivå innen revmatologi. På sikt 

vet vi enda ikke hvordan fordelingen av 

pasientene blir, men så lenge vi har fritt 

sykehusvalg, vil det være opp til pasient-

ene hvor de ønsker å motta behandling.  

Vi har også tro på at vi skal kunne få til 

et samarbeid på tvers av sykehusene i 

regionen, slik at vi kan få i stand gode 

spesialiseringsløp for leger i spesialisering. 

Kanskje kan vi klare å holde på spesialist-

ene i regionen, vi trenger dem alle! 
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Flere får behandling 
- færre må legges inn
HSR dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna. 

Dette utgjør cirka 500.000 innbyggere. Hudpoliklinikken dekker Helse Fonna med cirka 174.000 innbyggere.
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Tilbudet til ungdom forbedret
I 2017 har HSR også tatt opp spesial- 

tilbudet "tverrfaglig ungdomsteam" til 

unge revmatikere. Dette er et lett tilgjen-

gelig tilbud til ungdom med etablert  

barneleddgikt som er på vei over i voksen-

avdeling (16-23 år) og til ny diagnostiserte 

pasienter med tverrfaglig informasjons-

behov. Ungdomsteamet gir råd og veiled-

ning for både inneliggende pasienter og  

pasienter i poliklinikk. Teamet består av 

revmatolog, sykepleier, fysioterapeut,  

ergoterapeut og sosionom. 

Utvidet spesialisttilbud innen 
dermatologi
Hudpoliklinikken har gjennom året utvidet 

helsetilbudet innen flere områder. 

Tilbudet om hårfjerning i ansiktet med

IPL (laser-liknende teknikk) hos pasienter 

med hormonsykdom (PCOS) eller kjønns-

omvandling ved transseksualisme er 

gjenopptatt. 

Et nytt tilbud om PUVA-bad, det vil si en 

kombinasjon av bad med fortynnet lege-

middel (Psoralen) og UVA-lysbehandling 

direkte etterpå, er startet opp for behand-

ling av psoriasis. Likeledes er tilbud om 

behandling av patologisk forhøyd svetting 

med likestrøm i vannfylte skåler ("ionto-

forese") og blodtapping for den sjeldne 

sykdommen porphyria cutanea tarda 

startet opp.

HSR har også startet forberedelsene for 

å kunne gi behandling av hudsykdommen 

hidrosadenitt, en smertefull og plagsom 

kronisk lidelse. HSR vil gi CO2-laser-

behandling som fjerner skadet vev og 

dermed smerte.

testivest.no – populært
lavterskeltilbud
I 2017 startet HSR lavterskel tilbud knyttet 

til seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), 

www.testivest.no.

Det tilbys drop-in timer hver uke og opp-

følgningstimer for pasienter med SOI. 

Tilbudet er tatt meget godt i mot, og 

har så vidt stor pågang at det vurderes 

utvidet i tiden som kommer.
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Bedre kirurgisk kapasitet 
holder køene nede
Etter ferdigstillelsen av utbyggingsprosjek-

tet har HSR nå langt større operasjons- 

kapasitet. Fra 2017 har HSR kun unntaksvis 

kjøpt operasjonskapasitet ved Haugesund 

Sjukehus. Den utvidede kapasiteten har 

allerede gitt stor effekt knyttet til antallet 

behandlinger, og bidrar til kortere vente-

tider i Helse Fonna for operasjoner HSR 

kan gjennomføre.

Revmakirurgisk seksjon har gjennom 2017 

styrket bemanningen med ansettelse av en 

ny ortoped, og er fra desember skilt ut 

som egen seksjon i et prøveprosjekt ut 

2018. LIS-lege startet opp ved seksjonen  

i september. Seksjonsoverlege Ivar Eikill 

gikk av med pensjon 01.11.17 etter 22 år 

ved HSR.

Som en del av prøveprosjektet har HSR 

etablert en ortopedisk poliklinikk for å 

håndtere pasienter som ikke skal opereres. 

Poliklinikken er lagt til egne lokaler utenfor 

operasjonsavdelingen. 

Målet er en bedre pasientlogistikk og å 

utvide operasjonskapasiteten ytterligere.

Tett tverrfaglig samarbeid gir  
bedre kvalitet
Fra 2015 har HSR hatt en tett integrering 

av sengeposten og vårt tverrfaglige team 

for kompleks revmatologisk rehabilitering. 

Resultatene er gode gjennom et bredere 

tverrfaglig samarbeid som ivaretar pasient-

ene gjennom et helhetlig rehabiliterings-

løp. 

I kombinasjon med utarbeidelsen av tyde-

lige veiledende inntakskriterier, sikrer vi at 

pasientene har et reelt behov for rehabili-

tering i sykehus. HSR har dyktig tverrfag-

lige team, og har kapasitet til å dekke det 

samlede behovet for kompleks revmatolo-

gisk rehabilitering i sykehus for hele Helse 

Vest, dersom samling av kompetansen på 

området er ønskelig.

Våren 2017 var HSR vertskap for nasjonal 

nettverkskonferanse for revmatologisk  

rehabilitering og i kjølvannet nasjonal fag-

dag for fysioterapeuter. Begge konferanser 

gav stort utbytte til deltagerne. Flere av 

innledere kom fra HSRs tverrfaglige miljø. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger på våre 

behandlingstilbud til revmatikere.

Veiledning og rådgivning  
stadig viktigere
Stadig flere lever lengre med kroniske 

sykdommer. Pasientene kan gjennom 

forebygging og livsstil bidra til å holde 

flere diagnoser i sjakk og gjennom 

aktive valg drive egen helsefremming. 

Veilednings- og mestringskurs for 

pasienter med kroniske diagnoser blir 

derfor stadig viktigere for våre pasient-

grupper.

Gjennom 2017 har HSR intensivert  

arbeidet med veiledningskurs og spesiali-

serte klinikker for pasienter med kroniske  

diagnoser. HSR har jevnlig veilednings-  

og mestringskurs innen spondylitt,  

psoriasisartritt og revmatoid artritt.  

I tillegg gjennomføres ukentlig spesialisert  

klinikk for artrittpasienter.

HSR arbeider fortløpende med å videreutvikle og fornye behandlingstilbudet til våre pasientgrupper. 

Dette skjer både gjennom forbedringer av eksisterende behandlinger og utvikling av nye behandlingsforløp. 

I 2017 har vi også utvidet behandlingstilbudene innen dermatologi, hvor vi blant annet har etablert en ny 

lavterskel poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), www.testivest.no  

Behandlinger
og utvikling
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Gjennomgående pasientforløp
HSR har brede faglige team innen revmatologi, revmakirurgi/ortopedi og 

rehabilitering og har et tett samarbeid for å sikre gjennomgående pasientforløp 

for de ulike behandlinger vi tilbyr. Basert på pasientens behov setter vi sammen 

et tverrfaglig team, enten det er polikliniske pasientforløp, eller forløp som krever 

innleggelse til rehabilitering eller operasjon.

Individuelt basert rehabilitering
For pasienter som ikke får dekket rehabiliteringsbehov på lokalt nivå, skreddersyr  

et tverrfaglig team kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå. 

Ved å etablere realistiske, gode mål, som er gjennomførbare, og veilede pasienten 

gjennom behandlingsforløpet evalueres og sikres effekt av oppholdet. Pasient og 

tverrfaglig team avrunder behandlingen med videre plan for oppfølgning og tiltak.

God planlegging sikrer operasjonsresultat
For pasienter som legges inn for kirurgisk behandling har HSR etablert et

gjennomgående behandlingsforløp som starter med pre-operativ dag. Her får 

pasienten nødvendig og god informasjon for hele behandlingsforløpet og 

informasjon om nødvendige egne forberedelser for å sikre et godt operasjons-

resultat. Innleggelse og operasjon skjer basert på standardisert forløp, og 

pasienten følges opp postoperativt med trening/fysioterapi, planlegging av 

hjemreise og kontroll/oppfølgning av kirurg og anestesilege. Ved ytterligere 

prosessforbedringer har vi halvert postoperativ opiatbruk. Liggetid er også 

redusert, samt negative bivirkninger for opererte pasienter. Våre gjennomgående 

pasientforløp sikrer helhetlige og forutsigbare rammer for pasientene. Ultralydundersøkelser er en 
viktig del av våre revmatologers 
behandling.

Fysisk trening og aktivitet er 
avgjørende for pasientenes utvikling. Her 
gir fysioterapeut Marthe Næss veiledning.

I juni åpnet helseminister Bent Høie 
vårt nye tilbud testivest.no, her sammen 
med noen av sykepleierne som betjener 
poliklinikken.

Pasientkurs og veiledning blir stadig viktigere for 
at pasientene selv kan legge til rette for et godt liv, her
ved ergoterapeut Anne Sirnes Hagland.

Stadig flere pasienter kan selv 
medisinere seg enten med tabletter 
eller injeksjoner. Her veilede syke-
pleier Annbjørg Haraldseid i bruk av 
injeksjonspenn.
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sikkerhetsutvalget. Vinteren 2017 ble det 

gjennomført pasienterfarings-undersøkelse 

blant rehabiliteringspasienter på senge-

post. Pasientene er godt fornøyde. De gir 

konstruktive og konkrete praktiske forslag 

til forbedringer som raskt blir tatt til følge.

HSR deltar i det nasjonale pasientsikkerhets-

programmet med fokus på utvalgte  

områder. I 2017 har vi hatt tre 10% 

-prosjektstillinger, en for hvert fokus- 

område. Dette har sikret kontinuitet og  

fremdrift i arbeidet. 

Satsningen omfatter i tillegg kompetanse-

bygging gjennom deltagelse for alle  

berørte ansatte på fokusdager. Videre  

har arbeidet særlig fokus på forbedrings- 

metodikk; hvordan jobbe smart for stadig 

å forbedre praksis. Ledere har også deltatt 

på egne kurs i dette.

HSR tok også opp igjen pasientsikkerhets-

visitter i 2017, og det skal årlig gjennom-

føres på hver avdeling. Målet er aktiv 

dialog om hvordan pasientsikkerheten 

ivaretas på den enkelte avdeling. 

Pasientsikkerhetsvisittene er et viktig  

erfaringsmøte mellom alle ansatte på  

avdelingen og ledelsen ved sykehuset.

Aktiv dialog for kompetanse-
utvikling i regionen
I 2017 introduserte HSR temafrokost for 

fastleger, da med tema melanom og hud-

kreft. Muligheten til en kort faglig opp-

datering ble tatt svært godt imot, og  

tilbudet vil videreføres i 2018.

Vi utvider også kompetansetilbudet, og vil 

i 2018 invitere til emnekurs "dermatoskopi" 

for fastleger og LIS til hudspesialist i sam-

arbeid med Den norske legeforening.  

Her vil de fremste ekspertene i Europa 

sammen med HSRs hudleger og 2 fast-

leger innlede.

Flere av våre fagpersoner er også bidrags-

ytere som forelesere ved ulike studier ved 

Høyskolen Vestlandet.

HSR har i 2017 styrket fokuset på forskning og utvikling. Fra november fikk sykehuset 

egen fagsjef i 50% stilling. Fagsjefen inngår i staben til administrerende direktør og har 

ansvar for forskning og medisinsk faglig rådgivning. 

Kvalitet bygges 
med systematisk arbeid 

HSR er godkjent som gruppe 2-sykehus 

med 2,5 års tellende spesialiseringstid 

innen ortopedi. Innen ortopedi har HSR 

også pågående forskningssamarbeid med 

Helse Bergen, Leddregisteret, Helse Nord, 

Helse Sør-Øst og Haugesund sjukehus.

Tre overleger med interesse for forskning 

har som mål å gjennomføre forskning 

som fører fram til PhD-graden. I tillegg 

jobbes det systematisk med videre- og 

etterutdanning. Helsepersonell med 

mastergrad og/eller interesse for forsk-

ning inkluderes i forskningsmiljøet ved 

HSR.

Dette kommer i tillegg til allerede pågå- 

ende forskningsstudie om kjempecelle-

artritt (GCA) som er tatt opp ved Universi-

tetet i Bergen og skal pågå frem til 

2019/2020.

Vårt tverrfaglige revmatologiske rehabilite-

ringsteam er aktive deltakere i en rekke 

ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Mest omfattende er involveringen i Bridge-

studien i regi av Nasjonalt kompetanse-

senter for revmatologisk rehabilitering 

(NKRR). HSR er en av 8 institusjoner som 

skal bidra til bedre kontinuitet og kvalitet i 

ulike rehabiliteringsforløp.

Videre har HSR vært bidragsyter til NKRRs 

håndartroseprosjekt, hvor resultatene nå 

er til analyse og evaluering ved Diakon-

hjemmet sykehus. I regi av Vitenskapelige 

høyskole i Sandnes (VID) og Norsk regne-

sentral er teamet delaktige i utviklingen av 

aktivitetsreguleringsappen Energiportalen.

Løpende kvalitetsarbeid viktig
HSR jobber fortløpende med kvalitets- 

arbeid basert på pasientenes erfaringer og 

tilbakemeldinger. Sykehusets brukerutvalg 

tar opp ulike saker på vegne av pasientene.

Sykehuset koordinerer flere av våre kvali-

tetstiltak gjennom Kvalitets- og pasient-
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Systematisk evaluering av prosedyreendringer
I 2017 iverksatte HSR 2 prosjektevalueringer for å ettergå resultater og 

effekter av endrede rutiner og prosedyrer ved operasjoner. Målet er å 

dokumentere signifikante forbedringer i pasientbehandlingen som 

følge av endringene.

Den første evalueringen ble gjennomført høsten 2017. Hovedmålet 

var å evaluere forbruket av opiater ved  sengepost etter omlegging av 

bedøvelsesmetode knyttet til kneproteseoperasjoner. 

Vår sengepost er delt med kompleks rehabilitering og ortopediske pasienter. 

Det totale mengde innkjøpe opiater i årets første 9 måneder i 2016 og 2017 

ble sammenlignet. Gjennomgangen viste en reduksjon på 18,4%. I samme 

periode var antallet rehabiliterings pasienter stabilt mens antallet postoperative 

ortopediske pasienter økte. Nærmere analyser av opiatbruken knyttet direkte til 

operasjonspasienter viser nær halvering av opiatbruken. Effekten for pasientene 

er reduksjon i ubehagelige bivirkninger, redusert fare for avhengighet og raskere 

rekonvalesens.

Vår andre evaluering omhandlet valg av anestesimetode for en ofte 

gjennomført tommeloperasjon (CMC-kirurgi). Resultatene så langt tyder på at 

HSR gjennom omleggingen av bedøvelsesteknikken har forenklet pasientforløpet 

slik at de aller fleste av CMC-pasientene kan opereres ved dagkirurgi fremfor full 

innleggelse. Dette på grunn av redusert opiatbehov. Begge evalueringene vil 

foreligge med endelige resultater i 2018

Høsten 2017 tiltrådte ortoped 
Øystein Gøthesen som fagsjef i 50 % 
stilling.

Hilde Johanssen, Anne S Hagland 
og Kristin Svellingen utgjør HSRs kjerne-
team i den nasjonale BRIDGE-studien.

Faglig oppdateringer er avgjørende. 
Her får revmatologene Eirik Stenby, 
Svanaug Skorpe og Hilde Stray utdypende 
kunnskap om ultralydundersøkelser.

Våre nye fasiliteter gir bedre 
muligheter til undervisning både internt 
og for eksternt helsepersonell.

Kan ergoterapi utsette eller redusere behovet for 
kirurgi ved artrose i tommelens rotledd? Dette er tema i en 
nasjonal studie HSR har deltatt i. Endelige resultater vil 
foreligge i 2019.
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Effektivisering som følge av 
digitalisering
Både internt og i dialog med pasienter og 

øvrig helsevesen, opplever HSR å være på 

vei til å bli "det digitale sykehus".

Vi ser for eksempel at etableringen av  

dialogmeldinger forenkler arbeidet, sikrer 

dokumentasjon og behandlerne bruker 

kortere tid til henvendelser som tidligere 

kunne være svært tidkrevende.

Stadig nye funksjonaliteter i nettportalen 

helsenorge.no/vestlandspasienten.no  

sørger for økt tilgang til hver pasient sin 

pasientjournal og informasjon angående 

pasientbehandling. HSR ser stor gevinst 

både for pasienten og sykehuset av leve-

ransene i helsenorge.no/vestlandspasien-

ten.no og jobber internt i forkant av hver 

leveranse for å etablere gode rutiner og 

sikre bruken av de nye mulighetene.

Internt har vi fra 2017 etablert en helhetlig 

elektronisk kvalitetshåndbok. Løsningen 

sikrer at alle ansatte til enhver tid har full 

tilgang på oppdaterte rutiner, prosedyrer 

og andre styrende dokumenter. Arbeidet 

med oppdateringer er forenklet og skjer 

digitalt. Dette bidrar til redusert tidsbruk 

internt og raskere implementering i hele 

organisasjonen.

Arbeidet med å etablere nettbasert løs-

ning for hjemmeregistrering av sykdoms-

bildet for revmatikere pågår fortsatt. 

Gjennom 2017 er det gjort tekniske og 

juridiske avklaringer. Løsningen testes nå  

 

ut av utvalgte pasienter, og HSR ser frem til 

å ta i bruk den endelige løsningen fullt ut.

Taktskifte inn mot 2018
2017 markerer også et taktskifte hvor HSR 

gjennom 2018 vil gjennomføre flere store 

prosjekter. Dette vil digitalisere driften  

ytterligere, og bidra til at HSR er fullt  

integrert i de offentlige helseløsningene.

Gjennom MEONA-prosjektet vil HSR inn-

føre digitale legemiddel-kurver for hele 

sykehuset. Ved planlagt oppgradering til 

Dips Arena får vi nye måter å dokumentere 

pasientbehandling på, uthenting og bruk 

av standardisert informasjon. Dette krever 

involvering av alle som driver pasient-

behandling.

HSR startet i 2017 forberedelsene til å ta i 

bruk avansert oppgaveplanlegging i 2018. 

Formålet er å skape rutiner og bruke det 

digitale planleggingsverktøyet for å skape 

en effektiv gjennomføring av pasientbe-

handlingen ved sykehuset. Dette vil bedre 

servicen til pasientene, samtidig som faglig 

kapasitet kan utnyttes bedre.

Mot slutten av 2017 begynte også forbere-

delsene til etablering av digital kompe- 

tanseportal for HSR og overgang til web- 

løsning basert på felles nettløsning for 

spesialisthelsetjenesten.

Alle løsningene vil sikre videre integrering 

mellom HSR og nasjonale IT-løsninger.

I 2018 vil vi også fullføre pålagt miljø-

sertifisering ISO-14001.

Renoveringen og utbyggingen av HSR har skapt en ny og forbedret logistikk og pasientflyt. I kombinasjon 

med stadig større grad av digitalisering og innføring av felles løsninger på tvers av sykehus er de fleste av 

våre støttefunksjoner og administrasjon i endring.

Ny logistikk 
og bedre løsninger

Alle helsesekretærer er nå samlet under en 

ledelse. Rutiner, prosedyrer og prosesser 

samkjøres nå inn mot felles digitale løsnin-

ger på tvers av avdelingene og i tråd med 

felles strategi fra Helse Vest IKT. Arbeidet 

krever trinnvis samkjøring i nært samar-

beid med de medisinske avdelingene.

Administrativt jobbes det løpende med å 

tilpasse organisasjonen med rutiner og  

øvrige rammer basert på en stadig  

større grad av selvbetjening og digital  

dialog med pasientene. Dette er frem-

tiden og vil erstatte det historiske 

kontrollregimet sykehusene har vært 

vant til.

Innen personal har det gjennom året  

vært gjennomgående høy aktivitet med  

en rekke nye tilsettinger som følge av  

utvidelser av flere avdelinger.

Bedre struktur for endring og 
omstilling
I løpet av året har vi fått på plass viktige  

retningslinjer for endrings- og omstillings-

prosesser ved HSR. 

Dokumentet er opprettet etter nært 

samarbeid mellom tillitsvalgte og personal- 

avdelingen. Retningslinjene er viktige  

premisser for fremtidige endrings- og  

omstillingsprosesser.

Utvidet rådgivning og veiledning til medarbeidere
HSR her i flere år tilbudt seniormedarbeidere fra 59 år og oppover individuelle 

veilednings- og rådgivningssamtaler knyttet til å stå i jobb, pensjon med mer.

I 2017 utvidet vi veiledningstilbudet til ansatte med Midtlivsseminar der ansatte 

i aldersgruppen 40-58 år får råd og veiledning om stressmestring, karriere og 

pensjon. Seminaret har kommet i stand gjennom et samarbeid med vår 

pensjonsleverandør KLP og NAV og er forankret i AMU.

Både individuell veiledning for seniormedarbeidere og midtlivsseminaret har vist 

seg svært nyttig og etterspurt. Begge deler videreføres som viktige tilbud til 

medarbeiderne.

Stadig mer av pasientbehandlingen 
digitaliseres. Her veileder helsesekretær 
June Emberland i bruk av revmatologi-
verktøyet GTI.

Alle våre poliklinikker har helt 
nye fasiliteter. Her viser sykepleier Anne 
Marthe Ånestad biopsirom der vi tar 
hudprøver.

Helsesekretærene Anne Elin Kvale 
og Sølvi Haugen betjener vårt nye felles 
Servicetorg for alle husets klinikker.

Restaurant Utsikten i 7. etasje 
er et sentralt møtepunkt for pasienter, 
ansatte og besøkende.

Vårt nye SOI-tilbud testivest.no er lavterskel drop-in 
uten timebestilling. Her informerer ansvarlig overlege Kristian 
Enerstvedt om tilbudet og organiseringen av det.
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Fremtidig behandling utfra 
pasientens behov 
HSR ser det som vesentlig å sikre pasienter 

med revmatologiske diagnoser et kvalita-

tivt godt behandlingstilbud i et sterkt 

og bredt fagmiljø. Fagmiljøet må håndtere 

bredden i behandlingsformer, både 

poliklinisk så vel som mestrings- og 

læringskurs i et tverrfaglig behandlings-

miljø.

Pasientene mindre avhengig 
av fysisk avdeling
Fremtidens pasientoppfølgning forventes 

å bli mer pasientstyrt. Knyttet til poli- 

klinisk behandling vil dagens kontroll- 

regime erstattes med oppfølging etter  

pasientens behov. Her vil elektronisk  

kommunikasjon supplere og effek- 

tivisere oppfølgingen. 

For den polikliniske behandlingen betyr 

det færre fysiske legebesøk, men mer  

løpende interaksjon med behandler. Behov 

for kort reisevei til fysisk avdeling vil der-

med avta for mange av de polikliniske  

pasientene. Utvikling av nye oppfølgnings-

muligheter, slik som HSR gjør gjennom  

arbeidet med hjemmeregistrering av status 

og funksjonsnivå for revmatikere i vårt  

pasientregister GTI er derfor viktig arbeid.

Må sikre tverrfaglige og 
spesialiserte tilbud
Polikliniske pasienter så vel som pasienter

med tettere oppfølgingsbehov trenger 

tverrfaglig behandling i form av 

pasientkurs og spesialiserte klinikker. 

I enkelte tilfeller kreves også kompleks 

revmatologisk rehabilitering.

HSR har godt etablerte tverrfaglige 

pasientkurs, og vil utvikle dette videre 

i tråd med behovene. Vi vil også utvikle 

tverrfaglige pasientkurs for andre 

diagnoser i samarbeid med øvrige 

sykehus i helseregionen og i tråd med 

bestillingene fra Helse Vest.

Vellykket samarbeid bør 
videreutvikles
HSR samarbeider nært med ortopedisk 

avdeling ved Helse Fonna, og bidrar i år 

med rundt 900 opererte pasienter innen 

dette området. HSR er faktisk sykehuset i 

Helse Vest med kortest ventetid innen 

operasjonene vi utfører. 

Tallmateriale viser behov for en økning 

av kapasitet innen ortopedi.  Gjennom 

tettere samarbeid mellom sykehusene i 

Helse Fonna-regionen kan vi operere flere 

enn i dag. HSR mener en videreutvikling 

av samarbeidet innen ortopedi og 

revmakirurgi vil svare opp store deler 

av forventet utvikling innen området.

Gjennom et samarbeid mellom SUS og 

HSR kan spesialist-kandidater tilegne seg 

nødvendige kunnskaper i Stavanger og

Haugesund innen revmatologi med 

tilknyttede fagområder. Dette kan gi 

grunnlag for en fremtidig godkjenning 

for spesialisering i revmatologi på Sør-

Vestlandet. Det vil være et betydelig 

bidrag for å bedre rekrutteringen og styrke 

begge sykehus som kompetansesentre. 

HSR er nylig godkjent som spesialist-

utdanning i ortopedi med tellende 

tjeneste 2,5 år. 

Helsedirektoratet har meddelt at dersom 

rotasjonsordning med Haugesund Sjuke-

hus etableres, vil spesialistutdanningen 

innen ortopedi utvides til 4,5 år for HSR i 

tillegg til øvrige godkjente spesialiserin-

ger. En slik utvidelse er vesentlig også 

for rekruttering og for Helse Fonna som 

helseregion.

Arbeidet med å utvikle gjennomgående 

opplæringsløp for LIS-leger bør intens- 

iveres, slik at vi allerede fra omlegging  

av LIS-utdanningen i 2019 har rammene  

for utdanning i våre fagområder på 

SørVestlandet klare. 
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HSR:
Revmatologi

SUS:
Klinisk immunologi

evt. medisin

HAUGESUND
SYKEHUS:

Ortopedi, medisin

HSR:
Ortopedi/

revmakirurgi

STORD SYKEHUS:
Ortopedi, 
rotasjon

HAUGESUND
SYKEHUS:
Medisin

Samarbeid om utdanningsløp kan gi nye spesialiseringsløp for LIS-leger som 
styrker regionen og helseforetakene som kompetansesentre

Helse Vest utarbeidet våren 2017 prosjektrapporten "Revmatologien i Helse Vest". Med bakgrunn i de store  

medisinske fremskrittene som er gjort, er det naturlig å gå gjennom området som helhet. HSR ser frem til  

å bidra til videre utvikling av fremtidens behandling for revmatikerene.

Fremtidens 
revmatologi i støpeskjeen

Pasienter kan i perioder ha behov 
for bistand fra andre enn leger, såkalte 
tilpassede konsultasjoner. Her veileder
ergoterapeut Monica Olsen.

HSR arbeider sammen med 
leverandører for å etablere hjemme-
registreringsløsning for pasienter med 
revmatologiske diagnoser.

Revmatolog Elisabet Esperø er 
veileder på våre pasientkurs.

Infusjon er periodisk intravenøs 
behandling, hvor pasientene kommer inn 
til behandling 2-3 ganger i året.

Digitale verktøy blir en stadig 
viktigere del av behandlingen.

Telefon-
veiledning

PASIENT

Desentraliserte
poliklinikker

Fjern-
konsultasjoner

Egen-
registrering

Lege-
konsultasjoner

Pasientstyrte
kontroller

Sykepleier-
kontroller

Tilpassede
konsultasjoner

Styrket utdanningstilbud styrker helseforetakene og regionene

Fremtidens pasientbehandling vil bestå av langt mer enn tradisjonelle legekonsultasjoner. 
Veiledning av flere fagprofesjoner individuelt og i gruppe, digital oppfølgning og fjernkonsultasjoner 
er elementer som vil komme sterkere inn og sørge for mer løpende oppfølgning fremfor periodiske 
konsultasjoner.

HSR ÅRSMELDING 2017
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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 2017 er satt opp under denne forutsetningen.

Styrets beretning 
for 2017

Selskapet har i 2017 fortsatt med arbeidet 

for å sikre og systematisere de faktorer som 

er avgjørende for et fortsatt godt arbeids-

miljø i sykehuset. Styret har i de siste årene, 

spesielt med henblikk til den byggefasen vi 

har vært gjennom, hatt stort fokus på  

arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, 

verneombud og tillitsvalgte. Arbeidet med 

fokus på arbeidsmiljø samt å redusere syke-

fraværet, og derigjennom å øke nærværs-

faktoren har fortsatt i 2017 og vil ha fort-

satt fokus videre i de kommende årene.

Det er etablert gode rutiner og egne  

elektroniske systemer for rapportering og 

oppfølging av avvik og uønskede hendelser. 

Gjeldende planer er fulgt opp gjennom 

2017. Gjennomsnittlig sykefravær i 2017  

ble 6,4 %. I 2016 var fraværet 5,6 %.  

Sykehuset hadde 121 fast ansatte pr. 

31.12.2017 hvorav 15 er menn og 106  

kvinner. Styret har i 2017 har i 1. halvår hatt 

7 medlemmer, 2. halvår 6 medlemmer, 

hvorav 1 er mann og resten er kvinner. 

Selskapet har godt innarbeidede rutiner  

for kildesortering og avfallshåndtering. 

Virksomheten 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 ut-

styr for å få en mest mulig rasjonell drift 

med hensiktsmessige bygninger og anlegg. 

Rehabiliterings- og byggeprosjektet ble  

ferdigstilt på slutten av 2016, slik at 2017 

har vært første hele året i nytt bygg. Noen 

utvendige arbeider ble ferdigstilt i 2017,  

og ferdigattest ble mottatt i desember 

2017. Nybygget viser godt igjen i bybildet,  

og spesielt godt synlig er vår kantine/ 

restaurant i 7. etg. 

Vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS 

har i løpet av 2017 levert gode tjenester i 

tråd med sin kontrakt med Helse Vest RHF 

som i første omgang gjelder til ut 2020. 

Selskapet holder til i nye lokaler i 4 etg.  

og disponerer/leier hele etasjen. 

Selskapet har en relativt stabil økonomi. 

Stor stabilitet i inntjening er sikret ved må-

nedlige inntekter i henhold til bestillings- og 

betalingsavtalen med Helse Vest. I tillegg vil 

betydelige leieinntekter komme fra utleie av 

arealer i bygget som selskapet ikke selv  

disponerer. Selskapets langsiktige gjeld pr. 

31.12.17 består av låneopptak i forbindelse 

med bygge- og rehabiliteringsprosjektet og 

avdragsfritt lån til morselskapet.

Finansiell risiko
Finansiell risiko for 2018 er vurdert som lav. 

Det er inngått rentebytteavtale med hoved-

stol kr. 100.000.000 til 3,45% til sikring av 

renter på lån. Deler av lån er også knyttet 

opp mot 3 mndr. Nibor + margin.

Resultat
Selskapet har i sum økt sine inntekter med 

1 % fra forrige år, og har oppnådd et 

driftsresultat på kr. 10.425.583 mot  

kr. 13.048.346 i fjor. Etter finans (som  

viser netto kostnad med kr. 8 322 730) er 

årsresultatet 2017 et overskudd på  

kr. 2.102.853. Styret gjør oppmerksom på 

at det både for 2015 og 2016 ble gjort  

store regnskapsmessige føringer av aktuar-

beregnede endringer i pensjonsforpliktelser 

som påvirket resultatet. For 2015 ble det 

kostnadsført 8,1 mill. kr., og for 2016 er  

det kostnadsført 12,5 mill.kr. For 2017 er 

tilsvarende føringer en inntekt med  

kr. 206.413. For 2017 har vi også fått full 

helårsvirkning av bl.a. avskrivninger på 

bygg og anlegg.

Utsiktene for 2018
Driftsforusetningene for 2018 er gode.  

Selskapet har stabile inntekter i form av 

overføringene fra Helse Vest, leieinntekter 

og egenbetalinger fra pasienter. Finans-

kostnadene forventes nå å være stabile for 

2018 og en del år fremover 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 25,5 % og 

styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets overskudd på kr. 2.102.853 er fore-

slått overført til annen egenkapital.

Avslutning
Sykehuset har en god drift og er vel- 

renommert i vår landsdel, noe som ikke 

minst skyldes dyktige, lojale og innsats- 

villige medarbeidere på alle nivåer. 

Styret vil uttrykke en hjertelig takk for  

den store innsatsen som er utført gjennom 

året og som har ført til det gode resultatet.

Styret i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus: Bak fra venstre: Styremedlem Gunnbjørg Birk, styreleder Bjørn Bugge, 
styremedlem Reidun R. Vikebø. Foran fra venstre: Administrerende direktør Kari Nådland, styrets nestleder Astri Furumo, styremedlem Berit Roness, 
styremedlem Åse Helene Tvedt.

 HSR ÅRSMELDING 2017

Haugesund, den 19.04.2018

I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS

Gunbjørg M. Birk

Styremedlem
Berit Roness

Styremedlem

                                                         

Åse Helene Tvedt

Styremedlem
Kari Nådland

Adm. direktør

                 Reidun R. Vikebø

               Styremedlem
          Astri Furumo

           Styrets nestleder
Bjørn Bugge

Styreleder
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Salgsinntekter 1,2 139 672 223 152 585 515

Annen driftsinntekt 29 394 547 19 626 418

Sum driftsinntekter 169 066 770 172 211 933

Pasientbehandlingskostnader 2 23 264 224 27 568 910

Lønnskostnad 3 89 260 956 82 028 354

Pensjonskostnader 4 8 526 300 11 075 477

Avskrivning på driftsmidler 7 18 650 892 18 380 691

Annen driftskostnad 18 938 816 20 110 156

Sum driftskostnader 158 641 187 159 163 587

Driftsresultat 10 425 583 13 048 346

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 213 753 238 587

Rentekostnad til foretak i samme konsern 11 400 000 400 000

Annen finanskostnad 12 8 136 483 11 954 664

Resultat av finansposter -8 322 730 -12 116 076

Ordinært resultat 2 102 853 932 270

Årsresultat 2 102 853 932 270

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 2 102 853 932 270

Sum overføringer 2 102 853 932 270

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 495 833 000 521 004 000

Maskiner og anlegg 7 15 572 000 16 585 000

Sum varige driftsmidler 511 405 000 537 589 000

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 14  112 000  112 000

Egenkapitaltilskudd KLP 6 6 779 000 6 965 772

Pensjonsmidler 5 24 435 166 24 228 753

Sum finansielle anleggsmidler 31 326 166 31 306 525

Sum anleggsmidler 542 731 166 568 895 525

Omløpsmidler Note 2017 2016

Fordringer
Kundefordringer 10 2 933 839 2 504 476

Andre kortsiktige fordringer 10 3 332 1 342 198

Sum fordringer 2 937 171 3 846 674

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 49 908 914 69 237 102

Sum omløpsmidler 52 846 085 73 083 776

Sum eiendeler 595 577 251 641 979 301

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9 15 000 000 15 000 000

Annen innskutt egenkapital 9 29 877 231 29 877 231

Sum innskutt egenkapital 44 877 231 44 877 231

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 107 250 595 105 973 027

Sum opptjent egenkapital 107 250 595 105 973 027

Sum egenkapital 9 152 127 826 150 850 258

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 12 377 335 795 387 505 176

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 407 420 239 417 589 620

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 7 997 843 10 348 143

Skattetrekk og andre trekk 7 699 429 6 198 078

Avsetninger til fond 15 6 907 274 6 744 947

Annen kortsiktig gjeld 13 424 640 50 248 256

Sum kortsiktig gjeld 36 029 186 73 539 423

Sum gjeld 443 449 425 491 129 043

Sum gjeld og egenkapital 595 577 251 641 979 301

Resultatregnskap Balanse

 HSR ÅRSMELDING 2017

Balanse
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Inntekter

2017 2016
Bestilling, basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest 127 895 602 140 919 930

Poliklinikkinntekter 11 776 621 11 665 585

Sum 139 672 223 152 585 515

Andre inntekter 29 394 547 19 626 418

Sum inntekter 169 066 770 172 211 933

Inntektene består av offentlig bestilling av helsetjenester, offentlige pasientrefusjonsordninger, egenandeler pasienter
og leieinntekter. Organisasjonens drift foregår i Haugesund.
Inntekt av helsetjenester fordeler seg slik: 

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte mv

2017 2016
Lønnskostnader 76 055 707 71 199 072
Refusjon sykepenger -2 996 562 -2 436 010
Innleid helsepersonell 2 672 135 1 083 456
Arbeidsgiveravgift 11 950 788 10 235 517
Personalforsikring 100 214 94 151
Styrehonorar 325 000 458 000

Sosiale kostnader, velferdstiltak 699 327 574 496
Andre personalrelaterte kostnader 810 249 819 672
Sum personalkostnader 89 616 858 82 028 354

Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk: 124 120
Selskapets direktør har vært ansatt fra 12.09.16. Årslønn er 1 313 320 1 392 181
Styrets godtgjørelse utgjør  325 000  458 000

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 tillits- 
valgte. 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

2017 2016

Betalte pensjonskostnader 12 661 713 2 469 346

Aktuarberegnet pensjonsforpl. / pensjonsmidler (endring) -206 413 12 535 130

Tilskudd pensjonskostnader -3 929 000 -3 929 000

Netto kostnad / reversert kostnad 8 526 300 11 075 476

Pensjonskostnaden består av følgende poster

 

Arbeidsgiveravgiftskostnad av pensjonskostnader er presentert under lønnskostnader

   

Noter til regnskapet
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven 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 omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen et år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifise-
ring av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt 
til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaff-
elseskost, men nedskrives til virkeligverdi 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 anskaf-
feseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld  
balanseføres til nominelt mottatt beløp på  
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld opp-
skrives ikke til virkelig verdi som følge av  
renteendring.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet øko-
nomisk levetid.  Avskrivningene er som hovedre-
gel 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 verdifallet ikke er forbigå-
ende og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbi-
drag 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 pensjonsfor-
pliktelse 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 virk-
somheten, 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 omsorgs-
departementet 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 sammenheng 
mellom utgifter og inntekter fastsettes  
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet  
er angitt der det er aktuelt.  

Omklassifisering / prinsippendring 
Mottatt offentlige tilskudd til dekning av  
pensjonskostnad og kapitalkostnad er henført 
som motpost til kostnad. Sammenligningstall 
er omarbeidet, jfr. note 4,5 og 12
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2017 2016
Brutto ber. pensjonsforpliktelse 310 375 261 294 264 908
Pensjonsmidler 286 067 878 264 243 385
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 24 307 383 30 021 523

Arbeidsgiveravgift (aga) 3 427 340 4 233 035
Brutto ber. forpliktelse inkl aga 313 802 601 298 497 943
Netto forpliktelse inkl aga 27 734 723 34 254 557
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga -47 150 991 -52 517 191
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -5 018 898 -5 966 119
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga -24 435 166 -24 228 753

Note 5Pensjoner, 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   2017 2016
Pensjonsmidlene er oppført som fordring i balansen kr 24 435 166 kr 24 228 753

Medlemsstatus: 2017 2016
Antall aktive 152 151
Antall oppsatte 237 225
Antall pensjoner 168 170
Gjennomsnitt pensjonsgrunnlag, aktive 458 142 443 324

Gjennomsnitt alder, aktive 47,66 47,63
Gjennomsnitt tjenestetid, aktive 10,57 10,44
Forventet gjenstående tjenestetid, aktive 9,23 9,11

2017 2016
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 12 675 706 11 508 958

Rentekostnad 7 843 790 7 790 816

Brutto pensjonskostnad 20 519 496 19 299 774

Forventet avkastning  på pensjonsmidler -9 561 653 -8 255 640

Administrasjonskostnad 757 016 701 125

Netto pensjonskostnad inkl adm kost 11 714 859 11 745 259

Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost 1 651 795 1 656 081

Resultatført aktuarielt tap inkl aga 1 923 127 2 782 021

Resultatført aga 461 746 586 328

Resultatført planendring

Resultatført netto pensjonskostnad 15 751 527 16 769 689

Mottatt tilskudd fra Helse Vest til dekning av pensjonskostnader -3 929 000 -3 929 000

Spesifikasjon av pensjonskostnad (inkl. aga)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 2017 2016
Diskonteringsrente 2,40% 2,60%
Årlig lønnsvekst 2,50% 2,50%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,25% 2,25%
Pensjonsregulering 1,48% 1,48%

Årlig avkastning 4,10% 3,60%
Aga sats 14,10% 14,10%
Amortiseringstid 12 12
Korridorstørrelse 10,0% 10,0%
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Note 7 Varige driftsmidler

Sykehusbygg
Karmsundsgaten 134

Nybygg, prosjekt 
rehabilitering

Driftsløsøre,
inventar mv.

Sum

Anskaffelseskost 01.01. 52 280 862 559 945 291 27 183 325 639 409 478
Tilgang i året - -10 334 540 2 801 431 -7 533 109
Avgang i året - -
Tilskudd 0
Anskaffelseskost 31.12. 52 280 862 549 610 751 29 984 756 631 876 369
Akk. avskrivninger 20 867 862 85 190 751 14 412 756 120 471 369
Balanseført verdi 31.12. 31 413 000 464 420 000 15 572 000 511 405 000
Årets avskrivning 1 398 000 13 438 461 3 814 431 18 650 892
Avskrivningssats 2,50 % 2,00% 15-20%

Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr. 3 553 253.

Note 8 Bundne midler

Noter til regnskapet

Aksjekapital         Innskutt overkurs         Annen innskutt kapital         Annen EK Sum egenkapital
EK 1.1 15 000 000          27 500 000                  2 377 231                            105 973 027 150 850 258
Korrigert innskudd KLP -825 285
Årets resultat                                                                                                                 2 102 853 2 102 853

EK 31.12. 15 000 000           27 500 000                  2 377 231                           107 250 595 152 127 826

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 forbindelse med 
stiftelsen av selskapet etablert et tilgodehavende i Haugesund Sanitets-
forenings 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. 12 500 000,- 
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:

-825 285

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

   

Lån og sikkerhetstillatelser Note 13

Aksjer i datterselskap

Rehabilitering Vest AS
(org nr 995 705 753 )

Anskaffet Forretn.kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital

2010 Haugesund 112 000 100 % 568 193 9 235 801

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. - 6 744 947
Netto tilført -162 327
Avsatte midler 31.12. - 6 907 274

Avsetning til fonds

Avsetningen gjelder øremerkede midler tilknyttet kurs- og kompetan-
setiltak, forskning, pasienttrivsel, senioravtale og fremtidige investerin-
ger knyttet til gitte forutsetninger. 

Midlene er i hovedsak mottatt som eksterne gaver som 
avsettes i balansen og kostnadsføres ved bruk.
   

Note 15

Kjøkkensjef Anne Kristin Bakkevik 
med teamet fra Restaurant Utsikten.

2017 2016
Innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP utgjør  6 779 000 6 140 487

Note 6 Egenkapitalinnskudd pensjonsordning Lån, pantsettelser og garantier mv.

Pant er knyttet til:
Lån SR Bank, gjeldsbrevlån 377 335 795
Lån Norske Kvinners Sanitetsforening 3 060 000 

380 395 795

Eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:
Bokført verdi

Eksisterende bygg og bygg under oppføring 495 833 000

Driftsløsøre 15 572 000
Sum 511 405 000
Lån som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 323 237 614

Note 12

Mottatt kapitaltilskudd ført som reduksjon av finanskostnad      

 

2017 2016
kr 6 311 998 1 312 500

Låneinformasjon Pålydende Type lån Effektiv rente Løpetid Covenents

310 000 000 Annuitetslån 3,39% 10 år EK 25%

80 000 000 Serielån Nibor + 2,25% 10 år

Lån 1

Lån 2
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Sykehuset åpnes med 120 senger
og fysioterapiinstitutt.

1969 1976 1986 1992 1997 2003 2006 2007 2009 20152010 2016 20172011 2014

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 av 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.

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

Nytt søsterhjem med 51 hybler 
står ferdig i Rogalandsgaten.

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

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 Sanitets-
forening 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.

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.

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 hud-
poliklinikken til 6 leger.

Datterselskapet 
Rehabilitering Vest AS 
etableres med 20 
rehabiliteringsplasser.

Utbyggingen ferdigstilles
med åpen dag og stor 
feiring i november og
desember. I september 
åpner Haugesund 
kommunes 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.

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 sosialtjenesten. 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. 

Haugesund 
Sanitets-forening 
tildeles Folkets 
Gaves ærespris for 
sitt arbeid med 
revmatismesykehuset

Revmakirurgisk seksjon 
passerer 900 operasjoner 
og hudpoliklinikken åpner
lavterskel SOI-tilbud, 
testivest.no



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

Prosjektledelse: Helge Ytterøy L’orange – Design/produksjon: Poppcorn.no – Foto: Geir Øyvind Gismervik, Grethe Nygård,  Helge Ytterøy L’orange – Trykk: HBO AS


