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ERLING LERVÅG
KONSTITUERT DIREKTØR

Gjennom året har HSR nådd flere milepæ-
ler. Vårt store bygge- og rehabiliteringspro-
sjekt har ferdigstilt flere nye områder og 
fløyer. Ved årets utgang var våre 3 viktige 
poliklinikker alle vel på plass i moderne og 
lyse lokaler hvor de også skal være videre 
fremover. Innflytting i nye, permanente lo-
kaler gir grunnlag for videre stabil vekst og 
utvikling av tilbudenes som våre poliklinik-
ker gir.

Poliklinikkene har levert god pasientbe-
handling gjennom hele året, også i kre-
vende arbeidssituasjoner. Revmatologisk 
enhet, inklusive sengeposten, har vært 
gjennom en omlegging av driften til en 
sterkere poliklinisk behandling, og deri-
gjennom redusert sengeantall på senge-
posten. Vi har også hatt en markert økning 
i antall pasienter som får infusjonsbehand-
ling ved sykehuset, samtidig som ventelis-
tene har gått ned. Hudpoliklinikken har 
opprettholdt et meget høyt behandlings-
nivå, og gjennom utvidelse av legekapasi-
teten og flytting til endelige lokaler lagt 
grunnlaget for en vekst også i de kom-
mende årene.

Parallelt med ferdigstillelsen av poliklinik-
kene har vi også tatt i bruk ny stor og fel-
les resepsjon til glede for pasienter og be-
søkende. Administrasjonen har også flyttet 
til nye permanente lokaler i 2. etg., mens 
en del støttefunksjoner fortsatt har midler-
tidige løsninger. Et viktig arbeid i 2016 blir 

å strømlinjeforme felles- og støttefunksjo-
nene slik at apparatet rundt pasientbe-
handlingen fungerer optimalt basert på 
våre nye rammer.

Kombinasjonen av omlegging av pasient-
behandlingen, nye rammer for arbeidet 
som følge av trinnvis digitalisering av støt-
tesystemer og nye fysiske rammer i form 
av nytt bygg, gir også store omstillinger for 
organisasjonen. Gjennom året har HSR 
gjort tildels store endringer i organisasjo-
nen. Vi har gjort dette samtidig som vi har 
klart å beholde det aller meste av kompe-
tansen gjennom å bruke ressursene til nye 
oppgaver. På enkelte områder har vi også 
utvidet kapasiteten og styrket enkelte mil-
jøer. Det er gledelig at vi opplever god sø-
king og mange godt kvalifiserte søkere ved 
slike utlysninger.

Vi deltar som tidligere år i mange regionale 
utviklingsprosjekter initiert fra Helse Vest, 
noe som vi ser vil være med på å forbedre 
vårt tjenestetilbud til alle våre brukere. 

Ved årsskiftet 2015/2016 var det meningen 
at Haugesund kommune med sitt Sentrum 
behandlingssenter skulle flytte inn i helt 
nye lokaler som de leier av oss, men dess-
verre (dog heldigvis) oppdaget vi at det 
medisinske gassanlegg som skal levere ok-
sygen til pasientene (også til HSR sine pasi-
enter), ikke tilfredsstilte krav som må settes 
for et slikt anlegg. Dette ble avdekket 

gjennom årvåkent tilsyn fra sykehusets 
medarbeidere og dokumentert gjennom 
grundig testing av anlegget. Pasientsikker-
het kommer alltid først, og HSR måtte sikre 
at anlegget ikke ble tatt i bruk før feil er 
utbedret. 

Konsekvensene av feilene var store og al-
vorlige både for HSR og for vår viktige 
samarbeidspartner, Haugesund kommune. 
Anlegget er skiftet ut og godkjent nå tidlig 
i 2016.

HSR har vært gjennom et år med mange 
og store endringer/omlegginger i 2015 og 
mange viktige milepæler er nådd. I 2016 
ferdigstilles bygge- og rehabiliteringspro-
sjektet, og vi kan rette alt fokus mot videre 
utvikling av helsetjenestene og det «sørge 
for ansvaret» vi skal levere overfor Helse 
Vest og befolkningen. 

Vi ser frem til å være med å løfte helse-
tjenestene på Haugalandet.

  Erling Lervåg  
  Konstituert direktør

FORNYELSE, OMSTILLING 
OG ENDRINGER
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ÅRET 2015: MILEPÆLER 
OG NØKKELTALL

Gjennom 2015 har vi levert gode medisin-
ske resultater.  Vi har også nådd mange 
viktige milepæler knyttet til våre behand-
lingstilbud. 

Overgang til poliklinisk 
behandling innen revmatologien
Revmatologisk avdeling passerte en mile-
pæl i 2015 med mer enn 10.000 konsulta-
sjoner; over 8.000 polikliniske og vel 2.600 
revmakirurgiske konsultasjoner. I 2015 ble 
det foretatt mer enn 300 dagkirurgiske 
inngrep.

Vi har forsterket vår polikliniske behand-
ling, og som en del av dette utvidet bru-
ken av infusjonsbehandlinger, og gjen-

Det har vært et begivenhetsrikt og krevende år for HSR og byens nye helsekvartal. 
Vi har hatt tilnærmet full sykehusdrift med gode resultater. Samtidig har bygge-
arbeidene pågått og viktige milepæler i det store byggeprosjektet er nådd.

nomførte i 2015 vel 1.200 infusjonsbe-
handlinger. Veksten er betydelig, og viser 
at vi behandler flere med nye metoder. 
Veksten på disse områdene skjer parallelt 
med at vi gjennom 2015 har redusert  
ventetiden.

Samtidig med økningen i poliklinisk behand-
ling har vi hatt en nedgang i inneliggende 
pasienter i samme periode på 32,5 %. 
Fra 1. mai 2015 er månedlige innleggelser 
redusert. Omleggingen fra 32 til 14 senger 
var helt nødvendig, selv om det sikkert er 
forskjellige oppfatninger om prosessen.

Hudkreft viktigste 
arbeidsområde for hudpoliklinikken
Hudpoliklinikken ved HSR behandler og bi-
står pasienter med alle typer hudlidelser. 
Som i foregående år har diagnostisering og 
behandling av forskjellige typer hudkreft 
vært viktigste arbeidsfelt. I løpet av 2015 
har hudpoliklinikken utvidet kapasiteten slik 
at vi nå har 5 overleger og 1 assistentlege.

Hudpoliklinikken har hatt et utfordrende år 
med 2 flyttinger, og til dels vanskelige ar-
beidsforhold. Gjennom hele året har hud-
poliklinikken hatt full drift på operasjons-
stuen, såravdeling og innenfor de fleste 
andre områder. Mer enn 15.000 konsulta-
sjoner er gjennomført. Dette er noe ned-
gang fra 2015, men et meget godt resultat 
etter et krevende år.

Nye fløyer ferdigstilt
Gjennom 2015 har vesentlige deler av det 
nye helsekvartalet blitt ferdigstilt og er 
trinnvis tatt i bruk.

I august besøkte Helseminister Bent Høie 
Haugesund og HSR. Høie fikk omvisning 
ved vårt nye sykehus og en gjennomgang 
av våre ulike tilbud. Helseministeren var 
imponert over rehabiliteringen og sykehu-
sets kapasitet og samarbeid med andre 
aktører.
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ÅRET 2015: MILEPÆLER 
OG NØKKELTALL

Konsultasjoner per klinikk 2013 - 2015:
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DRG-produksjon 2013 - 2015:

Sengepost Revmatologisk 

poliklinikk og kirurgisk

Hud Sum produksjon Bestilling DRG - totalt

1607 1507 1147 781 796 944 385 417 381 2773 2720 2472 2687 2708 2730

I oktober flyttet revmatologisk poliklinikk og 
infusjon inn i nye og permanente lokaler i 1. 
og 2. etasje i nordfløyen. Samtidig åpnet vår 
nye felles resepsjon og foaje. Det siste med-
fører at våre pasienter og besøkende har 
fått et nytt felles venteområde i rolige omgi-
velser. Etter hvert vil tilbudene i foajeen og 
den felles resepsjonen utvides og samkjøres 
for en mer effektiv pasienthåndtering.

I november flyttet revmakirurgisk poliklinikk 
inn i ny lavblokk helt i nord. Parallelt med 
dette flyttet flere støttefunksjoner som husø-
konom, teknisk drift og en del sekretærfunk-
sjoner inn i underetasje i samme fløy.

I desember flyttet først administrasjonen 
inn i nye lokaler i 2. etasje før hudpolikli-
nikken endelig flyttet inn i permanente lo-
kaler i østfløyen mot Karmsundgaten.

Vi har fortsatt en del midlertidige løsnin-
ger, og vesentlige deler av kvartalet er 
fortsatt under ombygging. I løpet av 2016 
vil hele kjelleren ferdigstilles med topp mo-
derne treningsfasiliteter, nytt auditorium 
og arealer til en rekke støttefunksjoner. 
Vestfløyen i første etasje vil også ferdigstil-
les med nye behandlingsrom for ulike 
tilbud.

Revmat. poliklinikk
(Legekonsult.)

5041 5644 6991

Revmat. poliklinikk
(Sykepleierkonsult.)

749 1584 1166

Revmakirurgisk
poliklinikk

1974 2408 2652

Hudpoliklinikken
(Legekonsult.)

10780 13247 9186

Hudpoliklinikken
(Sykepleierkonsult.)

6811 7335 6108

Infusjons-
poliklinikk

1059 972 1227

I oktober åpnet vår nye resepsjon og foaje 
med felles venteområde. Foajeen er 

allerede blitt en møteplass med godt miljø 
for våre pasienter og besøkende.
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En bevisst opptrapping av sykehusets poli-
kliniske behandling har øket antallet be-
handlede pasienter, samtidig som sykehu-
set har redusert ventetidene for pasienter 
som allerede er i behandling. Omleggin-
gen er en del av den omfattende moderni-
seringen revmatologisk avdeling ved HSR 
er inne i, og som vil gi et tilbud på høyde 
med de beste internasjonale standarder. 

Endring i behandling 
medfører endring i tilbudet
De siste 3 årene (2013-2015) har antallet 
årlige polikliniske konsultasjoner økt med 
23,6 % til over 8.000. Økningen har 
skjedd gjennom bedre bruk av sykehusets 
ressurser.

HSR jobber aktivt for å gi pasientene det 
beste og mest tilrettelagte medisinske til-
budet. I 2015 betyr det at vi blant annet 
har forsterket fokuset på infusjonsbehand-
ling. Økningen startet ved behandlings-
omleggingene 1. mai. På årsbasis har vi 
gjennomført over 1.200 infusjonsbehand-
linger, det høyeste antallet HSR har gitt på 
ett år.

Omlegging til mer poliklinisk behandling 
skjer utfra medisinske anbefalinger og råd, 
og utfra føringer fra statlige myndigheter.

Samtidig med økningen i poliklinisk be-
handling har vi sett en nedgang i innelig-

gende pasienter i samme periode på 32,5 
%, fra 1.601 innleggelser i 2013 til 1.080 
innleggelser i 2015. Fra 1. mai 2015 er 
månedlige innleggelser redusert til 3-4 
pr. måned knyttet til kompleks revmato-
logisk rehabilitering. Vi forventer derfor 
færre innleggelser i 2016 enn i 2015. 

Nedgangen i inneliggende pasienter, i 
kombinasjon med nye føringer for be-
handling fra statlige myndigheter har ledet 
til endringer i sengeenheten ved at kapasi-
teten her er redusert til 14 senger, fordelt 
på 8 senger til kirurgiske pasienter, 5 til 
kompleks revmatologisk rehabilitering og 
1 seng til utredningspasienter. I all hoved-
sak er frigitte ressurser benyttet til å styrke 
andre deler av tilbudet ved sykehuset. 

Tidlig behandling og tett oppfølgning
I dag er det vel dokumentert at tidlig og 
aggressiv behandling gir de beste resulta-
tene for pasientene. På revmatologisk av-
deling HSR satser vi på rask og effektiv be-
handling med korte ventelister og effektiv 
oppfølging.

En nyvinning i 2015 er vår nyetablerte art-
rittklinikk. Her gis tverrfaglig vurdering på 
poliklinisk nivå av et erfarent team knyttet 
til artrittbehandling. Tilbudet er godt tatt i 
mot, og får positive tilbakemeldinger både 
av brukere og teamet.

2015 har markert en sterk omlegging av tilbudet ved revmatologisk avdeling 
i tråd med moderne behandlingsprinsipper og nasjonale føringer for revma-
tologien. 

FLERE BEHANDLES OG NYE 
BEHANDLINGSFORMER TAS I BRUK

REVMATOLOGISK 
POLIKLINIKK:

Avdelingsoverlege Andreas Diamantopou-
los ved revmatologisk avdeling.

Ergoterapeut Monica Olsen i dialog 
med pasient.
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Gjennomsnittlig antall poli-
kliniske behandlinger per 
måned
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I løpet av 2015 har vi også etablert en 
form for «fast track» for pasienter med 
artritter, både nyoppstått eller ved tilbake-
fall, slik at de kan vurderes og behandles 
raskest mulig. Dette har medført at alle 
nyhenviste får time innen 3 måneder, og 
ved akutt/alvorlig sykdom innen 1-2 uker.

Viderefører sykehusrehabilitering i 
tråd med behov
Samtidig som HSR i tråd med nasjonale 
føringer utvikler og forsterker det polikli-
niske tilbudet, må sykehusrehabilitering 
forsterkes og effektiviseres for dem som 
trenger det mest. Dette gjelder først og 
fremst pasienter med høy sykdomsaktivi-
tet til tross for behandling eller med om-
fattende og kompliserte problem-
stillinger. 

Denne gruppen utgjør cirka 3 % av pasi-
enter med RA, eller omlag 60 pasienter i 
Rogaland fylke, dersom man legger erfa-
ringstallene fra sykehuset Sørlandet til 
grunn.

HSR tilbyr spesialisert rehabilitering til pasi-
enter med inflammatorisk revmatisk syk-
dom eller stabil sykdom når det samtidig 
foreligger sammensatte problemstillinger. 
Et bredt sammensatt team skreddersyr in-
dividuell rehabilitering for pasienter med 
kompleks sykdomsutfordring.

Målgruppen er pasienter med aktiv be-
handlingsresistent sykdom. Det vil si pasi-
enter med økende funksjonsproblemer og/
eller med stabil sykdom når det samtidig 
foreligger sammensatte problemstillinger.

REVMATOLOGISK POLIKLINIKK

Kartutsnittet viser hele Helse Vest. 
Revmatologisk avdeling dekker området 
Helse Stavanger (330.000 mennesker) 
og Helse Fonna (170.000 mennesker).

Høsten 2015 startet HSR tverrfaglig art-
rittskole, her representert ved (fra venstre) 
fysioterapeut Anne S Hagland, sykepleier-

ene Ann Vigdis D. Holi og Ingunn Grutle 
og fysioterapeut Marthe Næss.



H S R  Å R S R A P P O R T  2 0 1 58

REVMAKIRURGISK
POLIKLINIKK
En vesentlig del av HSRs arbeid innen revmatologi knytter seg til revma-
kirurgiske og ortopediske inngrep for å bedre pasientenes livssituasjon.

Pasienter som henvises til revmakirurgisk 
poliklinikk er i hovedsak pasienter som har 
hatt revmatiske diagnoser over lengre tid, 
og som dermed sliter med følgetilstander. I 
tillegg kommer pasienter som ikke respon-
derer på moderne revmatologisk behand-
ling. Pasientene kommer fra hele Helse 
Fonna og Helse Stavangers nedslagsfelt.

Flere konsultasjoner og 
nye operasjonsmetoder
Revmakirurgisk poliklinikk har gjennom 
2015 hatt 2.652 konsultasjoner, en økning 
på 9 % sammenlignet med 2014. Det er 
gjennomført 738 ulike operasjoner, hvorav 
513 var polikliniske mens 225 krevde 
innleggelse.

I 2015 tok legene ved revmakirurgisk polikli-
nikk i bruk en ny type proteseoperasjon for 
ankelledd. Dette er et alternativ for pasien-
ter med uttalte smerteplager i ankel, både 

etter artritt eller som følgetilstand etter 
skade, hvor avstiving ville være eneste al-
ternativ. Operasjonstypen gir tilfredsstil-
lende langtidsresultater.  HSR tok operasjo-
nen i bruk etter grundig kursing av legene.

Bygger et sterkere fagmiljø
Den tredje legehjemmelen som kom til i 
2014, er godt integrert i driften og har bi-
dratt til at vi i 2015 har bistått flere pasien-
ter enn noen gang tidligere.

Som følge av utvidet kapasitet i nye lokaler 
har vi fokusert på å skape nødvendig per-
sonellmessig kapasitet og kompetanse i 
2015.  Intern rekruttering og videreutdan-
ning av operasjonssykepleier er i mål, i til-
legg er ny operasjonssykepleier rekruttert 
inn. Prosessen for å ansette ny anestesi-
lege og ytterligere en anestesisykepleier er 
i gang.

Nye muligheter
Revmakirurgisk poliklinikk har fått triveli-
gere og tidsriktige lokaler i 2015. Det 
omfatter 2 nye operasjonsstuer, observa-
sjonsområde for pasient umiddelbart etter 
operasjon, bedring av operasjonstekniske 
rom og maskinpark, samt lysere kontorer 
for pasientkonsultasjoner. 

2016 blir et spennende år med oppbyg-
ging av aktivitet. HSR ser frem til å gjen-
nomføre de større proteseoperajoner i 
ledd som knær, hofter og skuldre i våre 
egne operasjonslokaler. Det kan redusere 
ventetiden på slike planlagte operasjoner 
for pasienter hvor smerteplager er hoved-
indikasjon, og hvor lang ventetid er klart 
uønsket.

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015

Revmakirurgisk poliklinikk:
Gjennomsnittlig antall poli-
kliniske konsultasjoner per 
måned

Mot slutten av 2015 var våre nye opera-
sjonsstuer ferdige og ble tatt i bruk. Her 
opererer Øystein Skåden og assisteres av 
Tina Dahl.
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SENGEPOSTEN
Sengeposten har innleggelser til utredning, kirurgiske inngrep som omfatter alle 
typer protesekirurgi, fot – og håndkirurg, og individuell kompleks rehabilitering.

I et krevende arbeidsår har fagpersonalet 
holdt sterkt fokus på å ivareta pasientene 
på best mulig måte. Dette gir pasientene 
tydelig utrykk for at våre medarbeidere 
klarer på en meget god måte.

Utviklingsdrevet omstilling
Gjennom 2015 har sengeposten vært 
gjennom en prosess for å redusere pos-
ten fra 32 til 14 operative senger. Om-
leggingen startet i mai 2015 som følge 
av redusert behov for inneliggende pasi-
enter til behandling og nyere nasjonale 
føringer. Endringene vises både i ned-
gang i antall innleggelser og i form av 
lavere DRG-produksjon.  Ved årets utløp 
har vi i dag 8 kirurgiske senger, 5 rehabi-
literingssenger og 1 seng til utrednings-
pasienter. 

Parallelt med omlegging og reduksjon av 
driften er det gjennomført omfattende 
endringer og forbedringer knyttet til in-
terne prosedyrer og logistikk i sengepos-
tens rutiner. Dette har vært krevende, men 
vil gi sengeposten bedre rom for mer ef-
fektiv drift videre fremover.

Tverrfaglig samarbeid avgjørende
Det er viktig for sengeposten å videreføre 
arbeidet med en god drift innen nye ram-
mer og forutsetninger. Det gjelder såvel 
type innleggelser, teamarbeid i avdelingen 
og endring i personalsammensetningen. 
Et avgjørende moment er å styrke samar-
beidet i det tverrfaglige teamet innenfor 
området kompleks rehabilitering og å utar-
beide gode pasientforløp basert på nye 
medisinske behandlingstilbud.
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Antall innleggelser:

Sengepostens personale legger stor vekt 
på pasientenes trivsel, og får svært gode 
tilbakemeldinger på pasientenes opple-
velse av oppholdet.
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Gjennom hele året har hudpoliklinikken 
hatt full drift på operasjonsstuen, såravde-
ling, PDT (photodynamisk therapie, «lysbe-
handling av overfladiske solskader») og 
innen allergidiagnostikk og -behandling.

Hudpoliklinikken har en stabil bemanning 
med lite fluktuasjon. Det gir oss erfarne 
medarbeidere, og sikrer et rutinert samar-
beid mellom sykepleierne og legene til 
beste for pasientene. Dette har bidratt 
til at all nødvendig diagnostikk og be-
handling er gitt i henhold til pasient-
garantier, selv med pågående bygge-
arbeider.

Hudkreft viktigste arbeidsområde
Hudpoliklinikkens mest omfattende ar-
beidsområde innen hudlidelser er behand-
ling av hudkreft. HSR diagnostiserer og 
behandler forskjellige typer hudkreft som 
føflekkreft (malignt melanom), solutløst 
hudkreft (basalcellekarsinom og plattene-
pithelkarsinom) og f.eks. lymfomer.

I 2015 innførte regjeringen «pakkeforløp-
føflekkreft». Hudpoliklinikken inngår som 
en del av pakkeforløpet, og har et godt og 
produktivt samarbeid med involverte av-
delinger ved Helse Fonna. Sammen med 
pathologi-, kirurgi- og onkologiavdeling-
ene har vi etablert og implementert en 
standardisert diagnose – behandling – 
etterkontroll – prosedyre.

HSR deltok også i 2015 i den europeiske 
hudkreftkampanjen Euromelanoma. 

Kampanjen er å gi en dag med lavterskel 
undersøkelsesmulighet for befolkningen. 

Som i 2014 fikk HSR en enorm respons, 
og legenes timer Euromelanomadagen 
6. mai ble fullbooket i løpet av få timer. 
Hudpoliklinikken benytter Euromelanoma 
til å informere bredt om hudkreft. HSR 
har fått svært positive tilbakemeldinger 
fra sentrale fagmiljøer og Kreftforeningen 
på måten vi informerer om hud- og 
føflekkkreft.

Styrket kompetanse 
og samarbeid med HSH
Hudpoliklinikken har utvidet kapasiteten 
og styrket kompetansemiljøet ved at en ny 
5. overlege er ansatt. Dette vil redusere 
ventetiden for våre pasienter.

Hudpoliklinikken har gjennom 2015 styr-
ket samarbeidet med nærliggende fagmil-
jøet på Haugalandet. Avdelingsoverlege 
Holger Benthien foreleser regelmessig for 
sykepleierstudenter ved Høgskolen Stord 
Haugesund (HSH). Alle legene ved hudpo-
liklinikken gir forelesninger for Haugalan-
det Medisinske Forum (HMF), et regionalt 
fordypningsforum for fastleger og andre 
interesserte leger.

Flyttinger som følge av renovering
Som følge av byggearbeidene har hudpoli-
klinikken flyttet 2 ganger i 2015. Medar-
beiderne ved hudpoliklinikken har gjen-
nom året gjort en fantastisk innsats i en 
fase med store ekstrabelastninger.

Hudpoliklinikken har hatt meget høy aktivitet gjennom hele 2015 samtidig 
som året har vært preget av byggeaktiviteten ved sykehuset.

HUDPOLIKLINIKKEN:
HØY AKTIVITET UNDER KREVENDE 
BETINGELSER

Avdelingsoverlege Holger Benthien ved 
hudpoliklinikken.
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Hudpoliklinikken:
Gjennomsnittlig månedlige 
konsultasjoner 

Vår helt nye hudpoliklinikk stod ferdig 
sent 2015, og avdelingssykepleier Anne 
Lise Wangen ledet koordineringen og det 
praktiske arbeidet med innflyttingen.
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I mars/april fikk hudpoliklinikken nye loka-
ler i 5 etasje. Lokalene var meget godt eg-
net til legekontorer, konsultasjonsrom og 
mindre operasjoner, slik at hovedaktivite-
tene kunne videreføres med full styrke. 
Midlertidig måtte tilbudet fra lysavdelingen 
reduseres noe ved at blant annet balneop-
hototherapi ble suspendert for en periode.

Mot slutten av året flyttet hudpoliklinik-
ken tilbake til helt nyrenoverte fasiliteter 
i østfløyen mot Karmsundgaten. Den 
renoverte klinikken er vel tilpasset akti-
vitetene, med moderne løsninger og 
god logistikk. Forholdene ligger derfor 
godt til rette for videreutvikling av tilbu-
det i 2016.

Kartutsnittet viser hele Helse Vest. 
Hudpoliklinikken dekker Helse Fonnas 

område med en befolkning på 170.000.

Hudpoliklinikken er i sterk vekst og har nå 
utvidet kapasiteten til 6 leger. Fra venstre: 

Torhild Kringeland, Judit Kiss, 
Somya Baig, Holger Benthien, 

Vaiva Bastiene og Rosa Garvik.
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FORSKNING OG 
UTVIKLING

Arctic-studie avsluttet i 2015
Stor nasjonal studie hvor 238 pasienter, 
hvorav 12 fra Haugesund, ble fulgt over 2 
år i et tett oppfølgingsregime. Formålet 
var å se om en behandlingsstrategi hvor 
man undersøkte og fulgte pasientene sys-
tematisk med ultralyd, ville gi bedre effekt 
på kliniske- og radiologiske utfall hos pasi-
enter med nyoppstått revmatoid artritt, 
sammenliknet med konvensjonell klinisk 
oppfølging alene. 

Begge strategiene førte til tidlig og vedva-
rende utmerket sykdomskontroll med kun 
minimal røntgenologisk progresjon. Deri-
mot kunne man ikke påvise forskjell i kli-
nisk eller radiologisk utfall i de to grup-
pene. Studien ble gjennomført i nært sam-
arbeid med øvrige revmatologiske kompe-
tansesentre i Norge. 

CAOS-studie i oppfølgningsfase
Dette er en studie som vurderer to for-

HSR deltar aktivt i flere forskningsprosjekter som på ulike måter bidrar til 
bedre kunnskap og forståelse av revmatologiske lidelser og som kan bidra til 
bedre medisinsk behandling. 

HSR får gjennom etableringen av nye 
operasjonsstuer utvidet kapasitet og nye 
muligheter blant annet til å bidra innen 
utviklingen av operasjonsteknikker.
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skjellige operasjonsteknikker på pasienter 
som får kneproteser. Siden 2009 har HSR 
sammen med Haugesund Sjukehus, Hau-
keland Universitetssykehus og Lovisenberg 
Diakonale sykehus deltatt i en studie med 
sikte på å finne ut om pasienter som blir 
operert med computer assistert teknikk 
(CAOS) får bedre resultat enn ved opera-
sjon med standard mekanisk sikteteknikk.

Ca 200 pasienter er inkludert, hvorav 20 
fra HSR. Studien er nå i oppfølgingsfasen 
der pasientene er kontrollert etter 3 mnd, 
1 år, 2 år, 5 år og planlegges siste oppføl-
ging etter 10 år.

Forskning på kjempecelleartritt
Kjempecellearteritt (GCA), populært kalt 
temporalisarteritt, er den vanligste syste-
miske vaskulittsykdommen hos personer 
eldre enn 50 år. Hensikten med denne 
forskningsstudien er å undersøke epide-
miologien av GCA i en region med forven-
tet høy forekomst.

Foreløpige resultater viser en tendens til 
gradvis økende årlig insidens (antall nye 
tilfeller) av GCA i perioden 1972-2012. Pro-
sjektets kommende analyser vil kartlegge 
forekomsten av storkarskomplikasjoner, 
kreftsykdom og andre dødsårsaker hos pa-
sientene som har fått diagnosen GCA. 

Forskningsprosjektet videreføres i 2016, og 
er nå fullfinansiert, og søkt innlemmet som 
PhD-studie i forskningsutdanningen ved 
Universitetet i Bergen. Forskningen vil da 
pågå frem til 2020.

Artrose-prosjekt
HSR har siden 2013 deltatt i et stort forsk-
ningsprosjekt i regi av Nasjonalt kompe-
tansesenter for revmatologisk rehabilite-
ring (NKRR) og finansiert i hovedsak av 

Forskningsrådet. Hovedmålet er å avdekke 
om intensiv ergoterapi kan redusere eller 
utsette behov for kirurgisk behandling av 
tommelartrose.

Forskningsprosjektet omfatter utvalgte pa-
sienter fra St. Olavs Hospital i Trondheim, 
Haukeland Universitetssykehus i Bergen og 
HSR. HSR har inkludert 25 deltakere, og 
disse følges til kontroller 4, 18 og 24 må-
neder etter inklusjon. 

Det er god fremgang i prosjektet, og ana-
lyser er i gang og publisering av resultater 
starter høsten 2016. I løpet av 2017 vil vi 
ha fullført studien ved endt 2-års kontroll 
på inkluderte deltakere.

NOR-SWITCH studie: 
HSR deltar sammen med 35 andre studie-
sentra i en nasjonal studie for å evaluere 
sikkerhet og effekt ved å bytte behandling 
fra originalpreparat Infliximab (Remicade), 
med Biosimilar Infliximab (Remsima) hos 
pasienter med RA, spondyloartritt, psoria-
sisartritt, ulcerøs colitt, Crohn og kronisk 
plakkpsoriasis. Studien avsluttes i april 
2016, og resultatene vil presenteres etter 
dette.

I samarbeid med datterselskapet Rehabili-
tering Vest er også HSR involvert i viktige 
utviklingsprosjekter knyttet til utvikling av 
kjernesett for rehabilitering og det oppføl-
gende BRO-prosjektet.

HSR rapporterer også inn, og bidrar aktivt til 
ulike nasjonale databaser og oppfølgnings-
programmer for våre pasienter, herunder 
artrittregisteret og vaskulittregisteret.

FORSKNING OG UTVIKLING

I forbindelse med forskningsarbeidet 
knyttet til kjempecelleartritt fikk overlege 
Lene K. Brekke forskningsmidler fra Odd 

Fellows medisinsk-vitenskapelige fors-
kningsfond. Her sammen med Odd Fel-

lows Marit Grinde (t.v.) og Arild Sirevaag, 
ved overrekkelsen i mai 2015.
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KVALITETSARBEID
VED HSR

Innen pasientsikkerhet har HSR jobbet 
spesielt med «trygg kirurgi» og «legemid-
delsamstemming» for å sikre kvaliteten i 
pasientbehandlingen. Innsatsen økes og 
fra 2016 vil innsatsområder for å forebyg-
ge fall, trykksår og urinveisinfeksjon job-
bes med. 

En viktig side av pasientsikkerhetsarbeidet 
er brukerinvolvering. Ved HSR ble det ved 
årsskiftet 2014-15 gjennomført brukerun-
dersøkelse ved revmakirurgisk poliklinikk. 
Tilbakemeldingene var at pasientene opp-
lever seg ivaretatt både med behandling 
og oppfølging. Tilsvarende undersøkelse 
gjennomføres ved årsskiftet 2015-16 innen 
rehabilitering både ved revmatologisk sen-
gepost og Rehabilitering Vest. Tilbakemel-
dingene benyttes for å styrke tilbudet yt-
terligere innen de aktuelle enhetene.

I den nasjonale PasOpp-undersøkelsen 
2014 hvor resultatene kom i 2015, viste 
det for HSR en økt score på opplevd stan-
dard (bygninger og utstyr), samt at opp-
levd ventetid for innleggelse og samhand-
ling med behandlerne fikk økt score fra 
2011-2014. Dette har vi jobbet konkret 
med over tid og vi opplever at resultatene 
gjenspeiler vårt arbeid.

Digitalisering frigjør kapasitet
HSR jobbet aktivt med digitalisering og 
automatisering av våre interne verktøy så 
vel som knyttet til pasientoppfølgningen. 
Det siste skjer knyttet til utviklingen av 
Helse Vest sitt prosjekt «Alle møter» og 
utviklingen av www.vestlandspasienten.no

Knyttet til vår egen virksomhet etablerte vi 
ved årsskiftet 2014/2015 nytt elektronisk 
avvikssystem. Dette har forenklet innmel-
dingen samt at saksbehandling og rap-
portering skjer langt smidigere og med 
lavere ressursbruk enn tidligere. Gjennom 
2015 har vi i samarbeid med leverandør 
jobbet med utvikling av elektronisk kvali-
tetsbok EK. Våren 2016 vil systemet tas i 
bruk og utvikles videre internt i samarbeid 
med ledere og brukere. EK vil være vårt 
verktøy for oppbygging og vedlikehold av 
styrende dokumentasjon som skal inngå i 
et kvalitetssystem. 

Et viktig arbeid i 2015 har vært digitalise-
ring av oppgaveplanlegging. Fra årsskiftet 
2015/2016 skjer all turnusplanlegging, ar-
beidsregistrering, fraværsregistrering med 
mer digitalt via Gat og MinGat.
  

HSR driver et løpende kvalitetsarbeid. Målet er 2-delt: Vi skal ivareta pasient-
sikkerheten etter gjeldende prinsipper. Samtidig skal vi forsterke og utvikle 
vår egen organisasjon med et tydelig fokus på internkontrollprosesser.

Kvalitetsleder Kari Lise V. Dybdahl ved HSR.

Kvalitetsarbeidet ved HSR er godt foran-
kret. Kvalitetsleder Kari Lise Dybdahl (t.h) 
har gjennom hele 2015 jobbet tett med 
avdelingsoverlege Andreas Diamatopoulos 
og tidligere direktør Jan Birger Medhaug.
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ORGANISASJON OG
MEDARBEIDERE

Omstilling med store konsekvenser
Omlegging til mer poliklinisk behandling 
fikk tydelige konsekvenser for organiserin-
gen og bemanningen innen de ulike de-
lene av revmatologisk enhet. I tråd med 
den medisinske utvikling ble omfang av 
læringsopphold for kompleks revmatolo-
gisk rehabilitering redusert og antallet 
sengeplasser redusert fra 32 til 14 senger. 
Omleggingen medførte redusert behov i 
disse områdene knyttet til yrkesgruppene 
sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, er-
goterapeut og assistenter.

Parallelt med disse reduksjonene økte rev-
matologisk poliklinikk konsultasjonene. 
Flere konsultasjoner medførte nye perso-
nellbehov og ansettelser av sykepleiere. I 
2015 startet vi også rekruttering av egne 
ansatte til vår nye kirurgiske avdeling med 
utvidet kapasitet.

En stor del av våre ansatte ble berørt av 
omleggingene i 2015. Når prosessene er 
gjennomført, er vi glade for å kunne kon-
statere at de fleste berørte har funnet nye 
jobber eller ny innplassering i HSR eller ved 
datterselskapet Rehabilitering Vest AS. 
Noen få har dessverre måtte finne nye 
jobber utenfor helsekvartalet. HSR har her 
bistått så langt som mulig, blant annet 
gjennom egne kurs i jobbsøkerveiledning, 
intervjutreninger med mer.

HMS og arbeidsmiljøutvalget
HMS-arbeidet ved HSR er forankret hos 
administrerende direktør. Personal står for 
den løpende oppfølgning og utvikling i 

nært samarbeid med linjelederne.

HSR hadde i 2015 et gjennomsnittlig syke-
fravær på 7,4 % som er en økning på 1,4 
% sammenlignet med 2014. Fraværet for 
2015 var spesielt stort første halvår. Andre 
halvår viste fraværet 5,5 %, dvs. en klart 
nedadgående tendens, også bedre enn 
tilsvarende tall for 2014.

Det har vært 5 møter i AMU i 2015, der 
det ble behandlet 29 saker. For 2015 had-
de ansattes representanter, ved hovedver-
neombudet ledervervet i AMU.

2015 har vært et krevende år der sentrale deler av organisasjonen har vært 
gjennom kraftige omstillinger. Ved inngangen til 2016 har vi en organisasjon 
som står bedre rustet til å møte fremtidige behandlingsbehov og pasienttilbud.

I oktober 2015 stod vår nye foaje med 
mulighet for felles resepsjonstjenester 

ferdig. Hovedresepsjonen, her ved Hilde 
Aksdal, flyttet umiddelbart inn sammen 

med resepsjonene for revmatologisk poli-
klinikk og hudpoliklinikken.
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Kunder og pasienter virker veldig fornøyde 
med mattilbudet de får her hos oss. Vi får 
mange positive tilbakemeldinger fra våre 
pasienter. Kjøkkenet lager mat «fra bun-
nen av» med yrkesstolthet, og dette be-
merkes av deltakere og ansatte så vel som 
andre besøkende.

Vi er veldig stolte av at vi på restaurant 
«Utsikten» har ansatt husets første lær-
ling. Som lærebedrift kreves at faglærte 
setter av tid til å lære opp neste genera-
sjon kokker på en best mulig måte. Dette 
er et positivt bidrag til virksomheten.
Restaurant «Utsikten» utvikler seg til å bli 

et samlingspunkt for flere deler av virk-
somheten. Ansatte hadde førjulssamling 
med utlodning, Sanitetsforeningen har 
brukt «Utsikten» til ulike aktiviteter og pa-
sienter, deltakere og besøkende finner seg 
meget godt til rette. Målet er at «Utsik-
ten» skal bidra til flere samlende tradisjo-
ner i årene fremover.

Veien fremover blir spennende og utfor-
drende. Vi merker at stadig flere pasienter 
har allergier og intoleranser for mat. Dette 
gjør det ekstra tidkrevende for kokkene på 
kjøkkenet. Målet er at all mat vi lager skal 
være trygg å spise. 

Det har vært et travelt og innholdsrik oppstartsår for restaurant «Utsikten». 
Mange nye rutiner og systemer har kommet på plass med et helt nytt kjøk-
kenteam. Dette har over all forventning godt meget bra.  

RESTAURANT «UTSIKTEN» 
–VÅR NYE KANTINE OG KJØKKEN

Kjøkkensjef Anne Kristin Bakkevik.

Vår nye storstue, restaurant «Utsikten» er 
blitt svært populær og benyttes av delta-
kere, ansatte og gjester fra nærliggende 
arbeidsplasser. Restauranten holder høy 
kvalitet på maten, har byens beste utsikt 
– og god kapasitet.
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Avdelingen består av teknisk personale, 
renholdere og husøkonom, og sørger for 
drift av Helsekvartalet til beste for pasien-
ter og ansatte. Godt samarbeid og gjensi-
dig støtte fra alle enheter har bidratt til at 
sykehuset har opprettholdt ordinær drift i 
et år preget av byggearbeider.

Stadig nye deler at det renoverte sykehuset 
med tilknyttede driftsløsninger er tatt i 
bruk gjennom 2015. Teknisk avdeling føl-
ger opp alle nye systemer, og en rekke vik-
tige serviceavtaler er inngått samtidig som 
kompetansen på de nye systemene bygges. 

Teknisk leder og medarbeidere har tett 
kontakt med byggeprosjektet, og har ko-
ordinert og sørget for logistikk og støtte i 
forbindelse med flytting av avdelinger. Or-
dinært vedlikehold av bygg og anlegg har 
blitt utført i hele 2015.

Sikkerhet, brann og beredskap
Teknisk leder har som oppgave å adminis-
trere alt som har med brannvern og 
brannforebyggende arbeid for hele Helse-
kvartalet. Beredskapsplanen er under revi-
dering. Øvelser og kurs i hjerte/lunge-
redning er utført i 2015.

Husøkonom har ansvar for alt renhold, 
innkjøp og bestilling av klær, forbruksvarer 
og sanitærutstyr. Avdelingen har hatt mye 
ekstraarbeid som følge av byggearbeide-

ne. Avdelingen tar arbeidet seriøst, og har 
løst oppgavene på en forbilledlig måte. 
Husøkonomen har gode rutiner og oppføl-
ging av personale.

TEKNISK AVDELING

HUSØKONOM

RESTAURANT UTSIKETN

TEKNISK AVDELING

HUSØKONOM

HSR har høyt spesialisert og kostbart 
medisinsk utstyr. Her foretar medisinsk 

teknisk ansvarlig Øystein Kloster rutine-
messig undersøkelse av et av våre ultra-

lydapparater.

I desember 2015 stod store deler av 2. 
etasje ferdig. Her ser vi økonomikonsulent 
Audhild Støle flytter inn i nytt kontor. I 
tillegg til administrasjonen har Haugesund 
Sanitetsforening, Haugesund kommune 
og Infusjon fått fast plass i 2. etasje, mens 
enkelte andre funksjoner har fått midlerti-
dig plass i etasjen.
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STYRETS BERETNING FOR 2015
Selskapet driver spesialisthelsetjeneste 
innenfor områdene revmatologi/revmaki-
rurgi 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. Forutsetnin-
gen om fortsatt drift er til stede, og års-
regnskapet for 2015 er satt opp under 
denne forutsetningen.

Selskapet har i 2015 fortsatt med arbeidet 
for å sikre og systematisere de faktorer 
som er avgjørende for et fortsatt godt ar-
beidsmiljø i sykehuset. Styret har hatt stort 
fokus på arbeidsmiljø og samhandling med 
ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Ar-
beidet med å redusere sykefraværet, og 
derigjennom å øke nærværsfaktoren har 
fortsatt i 2015 og vil ha fortsatt fokus vi-
dere i 2016.

Styret mener det er svært viktig at dette 
arbeidet har høy prioritet, også med tanke 
på den spesielle og krevende byggefasen 
vi fremdeles er inne i og som avsluttes i 
løpet av 2016.

Det er etablert rutiner og egne elektronis-
ke systemer for rapportering og oppføl-
ging av avvik og uønskede hendelser. Gjel-
dende planer er fulgt opp gjennom 2015. 
Gjennomsnittlig sykefravær for 2015 ble 
7,41 %. I 2014 var fraværet 6,03 %.  

Sykehuset hadde 120 fast ansatte pr. 
31.12.2015 hvorav 16 er menn og 114 
kvinner. Styret har i 2015 hatt 7 medlem-
mer hvorav 1 er mann og 6 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 like-
stilling, sikre like muligheter og hindre dis-
kriminering på grunn av etnisk, nasjonal-
opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, 
religion og livssyn. 

Sykehusets drift er basert på langsiktige 
driftsavtaler med det regionale helsefor-
etaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehu-
set utgjør i kraft av disse avtaleforholdene 
en del av det samlede tilbudet av spesia-
listhelsetjenester i regionen. Det blir konti-
nuerlig foretatt investeringer i lokaler og 
utstyr for å få en mest mulig rasjonell drift 
med hensiktsmessige bygninger og 
anlegg. 

Konstituert direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Foran fra venstre: Elsa Kollstrand, styreleder Bjørn Bugge og 
styrets nestleder Astri Furumo. Andre rekke fra vesntre: Gunbjørg Birk, Reidun Vikebø, konstituert direktør Erling Lervåg, Åse Helene Tvedt og 
Berit Roness.
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Rehabiliterings- og byggeprosjektet har nå 
pågått i snart 5 år og vil bli endelig ferdig-
stilt rett over sommeren 2016. Prosjektet 
viser godt igjen i bybildet, og spesielt godt 
synlig er vår kantine/restaurant i 7. etg. 

Gledelig er det også at vårt datterselskap 
Rehabilitering Vest AS utvidet sin drift i lø-
pet av 2015 da det ble inngått en nå 6-årig 
kontrakt med Helse Vest RHF. Selskapet 
holder til i nye lokaler i 4 etg.  

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 til-
legg vil betydelige leieinntekter komme fra 
utleie av arealer i bygget som selskapet 
ikke selv disponerer. Selskapets langsiktige 
gjeld er hovedsakelig i form av avdragsfrie 
lån til morselskapet og trekk på innvilget 
byggelån nå i byggeperioden. Både kre-
ditt- og likviditetsrisiko er begrenset.

I forbindelse med byggeprosjektet ble det i 
løpet av 2013 konvertert kr. 100 mill. som 
ordinært annuitetslån dog med avdragsfri-
het til desember 2016.

Endelig sluttfinansiering av byggeprosjektet 
vil bli ferdigbehandlet i løpet av mai 2016.

Finansiell risiko
Finansiell risiko for 2016 er vurdert som lav. 

Resultat
Selskapet har i sum økt sine inntekter 
med ca. 4 % fra forrige år, mens driftsre-
sultatet er redusert fra kr. 39 026 849 til 
kr. 4 966 966. Etter finans (som viser netto 
kostnad med kr. 11 634 344) er resultatet 
for 2015 et underskudd på kr. 6 667 378. 
Styret må gjøre oppmerksom på at inklu-
dert i resultatet for 2014 var en regnskaps-
messig inntektsføring av en planendring 
vedr. pensjon som utgjorde kr. 24 619 384. 
For 2015 er det gjort en tilsvarende kost-
nadsføring med kr. 8 107 480 

Utsiktene for 2016
Finanskostnadene forventes å øke en del 
for 2016 i takt med utbyggingen og ende-
lig lånefinansiering, men 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 at det store og omfattende 
bygge– og rehabiliteringsprosjektet nå 
nærmer seg sin avslutning med bl.a. de 
økte kapitalkostnader det medfører. 
Selskapets kostnader for øvrig er på 
de fleste punkter stabile eller moderat 
økende. 

Selskapets egenkapital er på 31,3 % og 
styret er tilfreds med selskapets soliditet.

Resultatdisponering
Årets underskudd på kr. 6 667 378 er 
foreslått dekket ved overføring fra 
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.

Haugesund, den 14.04 2016
I styret for Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus as

Bjørn Bugge

Styreleder
Astri Furumo

Styrets nestleder
Reidun R. Vikebø

Styremedlem
Elsa Kollstrand

Styremedlem

Åse Helle Tvedt

Styremedlem
Gunbjørg M. Birk

Styremedlem
Berit Roness

Styremedlem
Erling Lervåg

Konst. direktør
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Salgsinntekter 1,2 154 060 744 155 910 425

Annen driftsinntekt 14 526 655 6 111 672

Sum driftsinntekter 168 587 399 162 022 097

Pasientbehandlingskostnader 2 28 416 338 29 017 186

Lønnskostnad 3 85 664 148 85 779 638

Pensjonskostnader 4 20 660 329 -9 485 022

Avskrivning på driftsmidler 7 9 816 760 2 648 564

Annen driftskostnad 19 062 858 15 034 883

Sum driftskostnader 163 620 433 122 995 249

Driftsresultat 4 966 966 39 026 849

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 660 639 677 299

Rentekostnad til foretak i samme konsern 11 400 000 400 000

Annen finanskostnad 11 894 983 9 479 835

Resultat av finansposter -11 634 344 -9 202 536

Ordinært resultat -6 667 378 29 824 313

Årsresultat -6 667 378 29 824 313

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 0 29 824 313

Overført fra annen egenkapital 6 667 378 0 

Sum overføringer - 6 667 378 29 824 313

Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 410 519 000 312 357 092

Maskiner og anlegg 7 11 290 000 6 965 855

Sum varige driftsmidler 421 809 000 319 322 947

Finansielle driftsmidler

Investeringer i datterselskap 14  112 000  112 000

Egenkapitaltilskudd KLP 6 6 364 244 5 277 300

Pensjonsmidler 5 36 763 883 44 871 363

Sum finansielle anleggsmidler 43 240 127 50 260 663

Sum anleggsmidler 465 049 127 369 583 610

Balanse

Resultatregnskap
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Omløpsmidler Note 2015 2014

Fordringer

Kundefordringer 10 1 542 139 1 129 478

Kortsiktige fordringer innen konsernet 0 824 250

Andre kortsiktige fordringer 10 817 202 5 116 514

Sum fordringer 2 359 341 7 070 242

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 11 695 344 14 658 639

Sum omløpsmidler 14 054 685 21 728 881

Sum eiendeler 479 103 812 391 312 491

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9 15 000 000 12 500 000

Annen innskutt egenkapital 9 29 877 231 2 377 231

Sum innskutt egenkapital 44 877 231 14 877 231

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 105 040 757 111 708 135

Sum opptjent egenkapital 105 040 757 111 708 135

Sum egenkapital 9 149 917 988 126 585 366

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 12 264 960 909 206 553 094

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 295 045 353 236 637 537

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 853 296 5 580 192

Skattetrekk og andre trekk 7 290 869 7 762 929

Avsetninger til fond 15 6 314 288 6 619 348

Annen kortsiktig gjeld 14 682 019 8 127 118

Sum kortsiktig gjeld 34 140 471 28 089 588

Sum gjeld 329 185 824 264 727 125

Sum gjeld og egenkapital 479 103 812 391 312 491
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Noter til regnskapet

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 forbigå-
ende. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid av-
skrives 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 vir-
kelig 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 vurde-
ring av de enkelte fordringer.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med 
Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Selska-
pets 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 rammer som gjelder for virksomheten, og inneholder
resultatkravene som blir stilt for virksomheten.Disse opp-
gavene 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 sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes 
fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak 
fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.         

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Inntekter

2015 2014
Bestilling, basistilskudd, grunnfinansiering Helse Vest 144 144 990 146 452 334
Poliklinikkinntekter 9 915 754 9 458 092
Sum 154 060 744 155 910 426
Andre kostnadsrefusjoner
Sum inntekter 154 060 744 155 910 426

Andre inntekter 14 526 655 6 111 673
Sum inntekter 168 587 399 162 022 099

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

Inntekt av helsetjenester fordeler seg slik : 
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Note 3Lønnskostnader, antall ansatte etc

2015 2014
Lønnskostnader netto etter refusjoner 73 494 442 73 221 103
Refusjon sykepenger -3 375 656 -4 027 446
Innleid helsepersonell 2 009 161 2 179 266
Arbeidsgiveravgift 11 959 563 11 859 353
Personalforsikring 77 733 319 341
Styrehonorar 261 250 260 000
Sosiale kostnader, velferdstiltak 438 390 718 570
Andre personalrelaterte kostnader 799 265 1 249 451
Sum personalkostnader 85 664 148 85 779 638

Gjennomsnittlig antall hele stillinger/årsverk: 119 122 
Daglig leder har mottatt lønn fra selskapet 1 151 714 1 586 339 
Styrets godtgjørelse utgjør  261 250  260 000 

Lønnskostnadene består av følgende poster :

Ingen av selskapets ansatte eller tillitsvalgte har opsjoner 
eller tilsvarende rettigheter. Det finnes heller ikke bonusav-
taler for ansatte eller tillitsvalgte. Selskapet er pliktig til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kra-
vene etter denne loven.

Revisor
Kostnadsført honorar for revisjon utgjør 
kr 167 000 eks mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør 
kr 56 400 eks mva

Note 4Pensjonskostnader

2015 2014
Betalte pensjonskostnader 12 552 849 15 538 391
Aktuarberegnet pensjonsforpl. / pensjonsmidler (endring) 8 107 480 -25 023 413
Netto kostnad / reversert kostnad 20 660 329 -9 485 022

Pensjonskostnaden består av følgende poster
 

Arbeidsgiveravgiftskostnad av pensjonskostnader er 
presentert under lønnskostnader.

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

Note 5 Pensjoner, forutsetninger i aktuarberegningen

2015 2014
Brutto ber. pensjonsforpliktelse 281 814 010 310 494 131
Pensjonsmidler 253 440 052 236 379 652
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 28 373 958 74 114 479
Arbeidsgiveravgift 4 000 728 10 450 141
Brutto ber. forpliktelse inkl aga 285 814 738 320 944 272
Netto forpliktelse inkl aga 32 374 686 84 564 621
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) eks aga -61 685 635 -114 365 370
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -7 452 934 -15 070 614
Balanseført nto forpliktelse / midler etter aga -36 763 883 -44 871 363

2015 2014
Beregnet nto pensjonsmidler utgjør 36 763 883 44 871 363
Pensjonsmidlene er oppført som fordring i balansen

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

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

Pensjonsforpliktelse:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn : 2015 2014
Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %
Årlig lønnsvekst 2,50 % 2,75 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,25 % 2,50 %
Pensjonsregulering 1,48 % 1,73 %

Årlig avkastning 3,30 % 3,20 %
Aga sats 14,10 % 14,10 %
Amortiseringstid 12 12
Korridorstørrelse 10,0 % 10,0 %

Medlemsstatus: 2015 2014
Antall aktive 159 158
Antall oppsatte 212 198
Antall pensjoner 163 161
Gjennomsnitt pensjonsgrunnlag, aktive 407 643 425 096

Gjennomsnitt alder, aktive 46,61 47,33
Gjennomsnitt tjenestetid, aktive 9,95 9,73
Forventet gjenstående tjenestetid, aktive 9,94 9,90

2015 2014
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 13 829 875 10 935 535
Rentekostnad 7 351 706 10 398 720
Brutto pensjonskostnad 21 181 581 21 334 255

Forventet avkastning  på pensjonsmidler -7 631 109 -9 804 872
Administrasjonskostnad 861 274 698 598
Netto pensjonskostnad inkl adm kost 14 411 746 12 227 981
Arbeidsgiveravgift av nto pensjonskost og admkost 2 032 056 1 724 145
Resultatført aktuarielt tap inkl aga 6 942 997 4 050 673
Resultatført aga 1 168 800 756 536
Resultatført planendring -24 619 384
Resultatført netto pensjonskostnad 24 555 599 -5 860 049

Spesifikasjon av pensjonskostnad:
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Innbetalte egenkapitaltilskudd til KLP utgjør 6 364 244

Note 6Egenkapitalinnskudd pensjonsordning

Note 7Varige driftsmidler

Sykehusbygg
Karmsunds-

gaten 134

Påkostet 
heisanlegg

Røranlegg
bygning

Nybygg, 
prosjekt 

Rehabilitering

Driftsløsøre
inventar mv.

Sum

Anskaffelseskost 01.01.  50 000 000  1 338 315  855 967 276 837 092  10 860 825  339 892 199 
Tilgang i året  86 580 106 071 506  6 144 726  112 302 812 
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.  50 000 000  1 424 895  855 967 382 908 598  17 005 551  452 195 011 
Akk. avskrivninger  16 250 000  1 160 895  660 967 6 598 598  5 715 551  30 386 011 
Balanseført verdi 31.12.  33 750 000  264 000  195 000 376 310 000  11 290 000  421 809 000 
Årets avskrivning  1 250 000  92 580  55 000 6 598 589  1 820 581  9 816 750 
Avskrivningssats 2,50 % 6,50 % 6,50 % 2,00 % 15-20%

Ansattes skattetrekksmidler er innsatt på egen bankkonto kr. 3 209 656.   .

Note 8Bundne midler

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

Spesifikasjon av selskapskapital:   

Note 9Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital Annen innskutt kapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital 1.1  12 500 000 2 377 231 111 708 135 126 585 366
Innskutt kapital  2 500 000 27 500 000 30 000 000
Årets resultat  -6 667 378 -6 667 378
Egenkapital 31.12 15 000 000 29 877 231 105 040 757 149 917 988

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 10Fordringer
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Lån, pantsettelser og garantier mv.

Pant er knyttet til:
Lån SR Bank, byggelån - Nibor + margin  264 960 909 
Lån Norske Kvinners Sanitetsforening  3 060 000 

268 020 909 

Eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:
Bokført verdi

Eksisterende bygg og bygg under oppføring  410 519 000 
Driftsløsøre  11 290 000 
Sum  421 809 000 

Note 12

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

Lån og sikkerhetstillatelserNote 13

Aksjer i datterselskap

Rehabilitering Vest AS
(995 705 753 )

Anskaffet Forretn.kontor Kostpris Eierandel Resultat Egenkapital

2010 Haugesund 112 000 100 % 3 361 747 7 804 798

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

Note 14

Oversikt balanseførte avsetninger :
Avsatte midler  1.1. -6 619 347
Tilført senioravtale -134 740
Bruk 439 800
Avsatte midler 31.12. -6 314 287

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 av-
settes i balansen og kostnadsføres ved bruk.
   

Note 15

Av foretakets totale langsiktige gjeld gjeld forfaller 
kr 295 045 351,- senere enn 5 år etter regnskapsårets 
utgang. Selskapets eier Haugesund Sanitetsforening har i 
forbindelse med stiftelsen av selskapet etablert et tilgode-
havende i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesyke-

hus as på kr. 27 024 443,-  Det betaltes fast kr 400 000,- 
i renter på lånet iht. avtale.

Lån fra Norske Kvinners Sanitetsforening 
utgjør kr. 3 060 000,- og er rente- og avdragsfritt.

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

Noter til regnskapet
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Kontantrømanalyse

2015 2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad -6 667 378 29 824 313

Avskrivninger 9 816 760 2 648 564

Endring i fordringer 4 710 901 -4 331 610

Endring i leverandørgjeld 273 104 1 306 584

Effekt av pensjonskostnad 8 107 480 -25 023 413

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16 240 867 4 424 438

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -112 302 812 -105 629 480

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskaper 0 0

Utbetaling egenkapitalinnskudd pensjonsordning -1 086 944

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -113 389 756 -105 629 480

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 58 407 816 59 603 007

Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld 0 0

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 5 777 778 3 655 397

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0

Utbetaling ved økning fordring datterselskap 0 0

Innbetaling ved minking fordring datterselskap 0 0

Tilført egenkapital (- avgitt egenkapital ) 30 000 000 -484 439

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 94 185 594 62 773 965

Netto endring i kontanter og -ekvivalenter  -2 963 295  -38 431 077  

Likvidbeholdning 01.01. 14 658 639 53 089 716

BEHOLDNING AV LIKVIDER 31.12 11 695 344 14 658 639
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Revmatismesykehuset bygger nytt, 

moderne terapibasseng finansiert 

gjennom innsamlinger i en rekke 

sanitetsforeninger. I tillegg åpnes ny 

fysikalsk avdeling og nytt 

laboratorium.

Revmatismesykehuset får ny 

treningssal med nytt utstyr, i 

hovedsak finansiert med midler 

fra sanitetsforeninger.

1992 1997

1909 (- 1983)

Utdeling av melk til tuberkuløse 

barn startes. Første året deles ut 

2.435 liter melk.

Feriekoloni i Skjold for barn som 

trengte å komme på landet. Vårko-

loni for svake barn som trengte om-

sorg og mat. Barna la på seg inntil 5 

kilo på uken de var på koloni.

Sammen med Skåre og Solvang Sani-

tetsforeninger drives helsestasjon for 

gravide, spebarn og barn inntil 7 år. I 

tillegg åpnet egen helsestasjon i nor-

dre bydel i 1963.

1912 1916 1916 (- 1976)1906

Førre pleiehjem åpnes for 

tuberkuloserammede. Senere 

omgjort til hjem for pleietrengende.

Haugesund Sanitetsforening stiftes 

12. juni 1906 med formål å stimulere 

til frivillig innsats i arbeidet for folke-

helse og beredskap. 

Revmatismesykehuset omgjøres 

til aksjeselskap, 100% eid av 

Haugesund Sanitetsforening.

2003 2006

Stort jubileumsår: Haugesund 

Sanitetsforening fyller 100 år, 

og Revmatismesykehuset 50 år.

2007

Styrene i Haugesund Sanitetsforening 

og i Revmatismesykehuset beslutter 

omfattende renoverings- og 

utbyggingsplaner.

2009

Oppstart av infusjonsbehandling for 

revmatiske pasienter og de første om-

gjøringene til dagplasser i revmatolo-

gisk poliklinikk. Hudpoliklinikken tar i 

bruk ny laser i sin behandling.

HAUGESUND  
SANITETSFORENING

Foreningen ble stiftet i 1906. Formålet 
er å stimulerer til frivillig innsats i arbeidet for 
bedre folkehelse og beredskap. 
Haugesund Sanitetsforening er eier av Hauge-
sund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Her 
styret som ble valgt på 
generalforsamling i februar 2014 
sammen med daglig leder. 

Bak fra venstre: Leder Berit Roness, 
daglig leder Reidun R. Vikebø, Torunn Eide, 
nestleder Alvhild Trædal Thorsen, 
Turid Strømme.
Foran fra venstre: Anna K Eide Pedersen, 
Sonja Saure og Elsa Kollstrand.
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1923 (- 1954) 1954 ( -1989) 1957

Barnehjem for tuberkuløse barn 

startes i herskapshuset i Wergelands-

gate 19. Til sammen 400 barn bodde 

på barnehjemmet, enkelte hele sin 

barndom.

Foreningen driver sykehotell for 

pasienter og pårørende i det gamle 

barnehjemmet i Wergelandsgate 19.

Haugesund Sanitetsforenings 

Revmatismesykehus (HSR) 

åpnes med 120 senger over 

3 etasjer samt fysioterapiinstitutt.

1954

Grunnsteinsnedleggelse til 

Haugesund Sanitetsforenings 

Revmatismesykehus.

Revmakirurgisk 

avdeling startes

1969

2010

Datterselskapet Rehabilitering 

Vest AS etableres med 

20 rehabiliteringsplasser.

2011

Første spadestikk for renoverings- 

og utbyggingsprosjektet.

2013

Sengeposten, Rehabilitering Vest, rev-

matologisk poliklinikk og administra-

sjonen tar i bruk nye, moderne og 

effektive lokaler i 3.-6. etasje i det nye 

helsekvartalet. Moderne og lyse loka-

ler møter pasienter og deltagere.

2014

Rehabilitering Vest får utvidet 

avtale med Helse Vest, og dobler 

sin aktivitet til 40 plasser fra års-

skiftet 2014/2015.

Revmatismesykehuset 

moderniseres og bygges 

på til 6 etasjer og 133 senger.

Etter iherdig innsats fra 

Sanitetskvinnene åpner 

hudpoliklinikken.

1976 1986

2015

Som følge av moderne behand-

lingsformer kan flere pasienter 

behandles og følges opp gjennom 

poliklinisk behandling, og driften 

legges om i henhold til dette. Rev-

makirurgisk seksjon utvides til 3 

leger og hudpoliklinikken til 6 

leger.

Nye deler av helsekvartalet ferdig-

stilles. Mot slutten av året finner 

revmatologisk poliklinikk, hudpoli-

klinikken og revmakirurgisk sek-

sjon seg til rette i nye og moderne 

lokaler som skal være deres per-

manente lokalisering.

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 for-
målsparagrafen for Norske Kvinners Sanitets-
forening. Slik virksomhet kan drives av selskapet 
selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid 
med andre offentlige eller private sel skaper 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 
 revma kirurgi 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 
 kommunehelsetjenesten.

12.  Samarbeide og koordinere med  
 andre helseinstitusjoner.

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



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 

facebook.com/revmatismen
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