
Helse Vest RHF 

Bestillingsnotat 2022 fra Betanien sykehus AS (BS)                                      Fyllingsdalen 20.10.2021.

Viser til årsplan fra Helse Vest og pkt. 15.3 i bestilling 2021 der Helse Vest RHF ber Betanien sykehus om å 

sende spesielle ønsker eller innspill til bestilling for 2022, særlig der disse innebærer et behov for 

økonomisk styrking, skriftlig innen oktober 2021. Helse Vest RHF ber videre om at eventuelle ønsker om 

endring eller styrking i 2022 på forhånd skal være diskutert med det lokale helseforetaket. 

Først kort oppsummering drift og satsningsområder Betanien sykehus AS for 2021: 

Betanien sykehus AS jobber fortsatt med implementering av ny eierform og organisering. Styret i Betanien 

sykehus AS har så langt avholdt 4 møter i 2021. Ledergruppen i BS møtes ukentlig og har en god fremdrift 

mht prosjekter som er satt i gang i 2021. Organisering i hhv somatisk enhet og enhet for psykisk helsevern er 

implementert med struktur / rammer. Det gjenstår fortsatt noe arbeid ut i linjen.

 

Under følger eksempler på noe av det arbeidet som har pågått i 2021; 

 I september 2020 ga styre sin tilslutning til planer om ombygging og utvidelse av lokaler for 

dagkirurgisk avdeling. Utbedringen gir oss mer tidsriktige lokaler, bedre organiserte tjenester og 

dermed betre «flyt» som vi mener vil øke kvalitet på tjenestene vi leverer. Vi kan som et resultat av 

ombygging/ utvidelse øke aktivitet innenfor dagkirurgisk virksomhet. Byggprosjekt startet mars 2021 

og avsluttes etter plan i uke 51. Vi har hatt en økning i antall henvisninger i 2021 sammenlignet med 

2020, og tilnærmet normal drift. Dette har i en overgangsfase gitt noe økt ventetid.  Det er satt av en 

ramme på 20 mill til forbedringsprosjektet. 

 Vi har med styrets støtte valgt å styrke psykisk helsevern med 3 behandlerstillinger (BUP, 

psykosepoliklinikk/ FACT og allmenn døgnavdeling). I tillegg styrker vi fagmiljøet med å ansette fag- 

og forskningsleder som skal jobbe tett ut mot drift.

 Alle ledere i sykehuset har gjennomført intern opplæring kvalitetsforbedringsmetodikk, og vi følger 

opp med veiledning og støtte i gjennomføring av kvalitetsprosjekt. 

 BUP har fått et ekstra fokus gjennom året pga økt antall henvisninger sammenlignet med tidligere 

år. Det pga redusert kapasitet  sengepostene psykisk helsevern barn og unge, Helse Bergen har vi  

flere alvorlige saker å følge opp. Dette gjelder barn og ungdommer som tidligere ville vært henvist til 

planlagt innleggelse.  

 Laboratorium har etablert tilbud om hjemme prøvetaking i samarbeid med HUS. Virkning fra medio 

september 2021
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 Beredskapsarbeid har pågått frem til sommeren 2021 med oppfølgingsmøte ved gjenåpning. 

Smittevernsansvarlig sykepleier følger opp med undervisning i smittevern, vaksinering (Influensa) og 

info ut i linjen. 

 Implementering av MOT portefølje har for det meste fulgt plan, men det er av ulike årsaker noe 

forsinkelse i leveransen. Det som gjenstår er personal- og kompetanseportal.

 ForBedringsundersøkelsen ble gjennomført for 2. gang mars 2021. Sikkerhetsklima 85,71

 Kvalitets-  og avvikssystemet Netpower har fungert etter intensjon og det jobbes med å forbedre 

avvikskultur. 

 Stiftelsen Betanien har påbegynt et prosjekt mht utvikling av eiendom og tomt i Fyllingsdalen. 

Stiftelsen vil prioritere å legge til rette for god drift i underliggende virksomheter.
 Helse Vest RHF kjøper ekstra tjenester fra Betanien (polikliniske konsultasjoner) BUP og VOP i 

2021/ 2022 tilsvarende 950 konsultasjoner. 

Innspill til bestilling 2022 

Enhet for psykisk helsevern (DPS og BUP) 
Antall pasienter med tvang uten døgnopphold (TUD) har økt gjennom de siste 3 år med ca 40 %, og ligger 
nå stabilt på rundt 55-60 pasienter. Dette er klart høyere enn de andre DPSene og avspeiler demografiske 
forhold og populasjonen i Betanien sitt opptaksområde. FACT/Psykosepoliklinikk har ikke spesialistressurser 
nok til å ivareta disse. TUD ( tvang uten døgn) pasientene er derfor fulgt opp av spesialister både i VOP og 
på sengepost.  Dette er fragmentert og lite hensiktsmessig for samkjørt oppfølgning av denne krevende 
brukergruppen. Betanien FACT ønsker å utvider inklusjonskriteriene i tråd med anbefalingen fra 
styringsgruppen i prosjekt integrasjon psykisk helse og spesialisert rusbehandling. Totalt vil 
pasientmengden kunne øke fra 130 til 200 som konsekvens av dette, og det vil det være behov for 5-6 nye 
stillinger. 

De to døgnavdelingene i Betanien har hatt samme bemanning i de siste 15 år. Kravene til avdelingen, og 
særlig gjennom Akuttforløpet, har imidlertid endret seg markant. Dette særlig siste 5 år da allmenn 
døgnavdeling nærmest har blitt en «sub-akutt» post med en ny brukergruppe med mer alvorlig 
problematikk og større turnover. Vi valgte å styrke tjenesten i allmenn avdeling i 2021 med en 
behandlerstilling. Vi ønsker å styrke psykose avdeling med LIS stilling (rotasjon) for å kunne bidra til økt 
utdanning av psykiatere i regionen.  

Betanien BUP har en god og stabil behandlergruppe med høy andel spesialister. Vi er i god dialog med 
Helse Bergen PBU og har de samme utfordringene mht ettervirkning pandemi. Det har siden oktober 2021 
vært en økning i antall henvisninger sammenlignet med tidligere år (ca 50%).  I tillegg har vi tyngre 
problemstillinger og flere saker i forløp, som gjør at ventetiden øker. Vi ønsker å styrke poliklinikken for å 
redusere ventetid  og for å kunne øke antall vurderingssamtaler som kan gi en tidlig avklaring av barnets- / 
ungdommens behov. 

OPPSUMMERING MED ØKNING TILSKUDDSBEHOV PHV FOR 2022 i prioritert rekkefølge: 

1. Styrke BUP 
2. Styrke behandlerstillinger i psykosepoliklinikk / FACT  
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3. Styrke med 1 LIS stilling DPS dvs øking fra 3 til 4 LIS stillinger 
4. Styrke V27 for å ivareta regional koordineringsansvar for fagnettverk knyttet til barn og unge 

som utøver seksuell skadelig adferd overfor andre barn og unge (SSA)   
5. Prosjektmidler for å gjennomføre forprosjekt for å kartlegge «barn og unge som utover vold i 

familien» Bruker kompetansen i V27 i dette arbeidet. 

Økt ramme psykisk helsevern                                                                              Kr.                Kr: 4.5 mill  

Betanien sykehus somatisk enhet (dagkirurgisk avdeling, radiologisk avdeling og lab) 

Dagkirurgen (DKS) ligger an til å nå mål mht antall DRG på 850 i 2021, til tross for utbygging/ ombygging. Alle 

legene er nå ansatt i faste stillinger. Vi har styrket tjenesten i tråd med kapasitet på operasjonsstuene og i 

poliklinikken. Vi er i dialog med KK, HUS for å få en formell samarbeidsavtale. Vi ønsker å ta del i 

pakkeforløpsarbeid, enten hele forløp, eller deler av forløp. Vi har kort vei mellom legespesialist, radiologiske 

tjenester og laboratorium. Det er og en mulighet med samhandling med psykisk helsevern.   Vi er i gang med 

å utrede mulighetene som kan ligge i dette. 

Vi rigger oss for å øke drift for 2022. Dette vil vi være i dialog med HUS og HDS om. Dette forutsetter en 

økning av DRG/ økonomisk ramme 

Radiologisk avdeling har stort henvisnings «trykk» på MR, og noe restkapasitet på CT. Dersom vi skal øke 
aktivitet innen MR må vi gjøre en grundigere analyse mht tilgang på MR maskin og personellbruk. En økning 
må være styrt av et reelt behov, og vurdering må gjøres i samarbeid med resten av radiologi miljøet i 
Bergen 

Laboratorium har fra 1. september startet med hjemme prøvetaking i samarbeid med HUS. Gitt den 
aktiviteten vi har og ser for oss i 2022 har vi nok ressurser til å utføre denne oppgaven. 

OPPSUMMERING MED ØKNING TILSKUDDSBEHOV SOMATIKK: 

 Dagkirurgisk avdeling kan øke aktivitet med ca  20 % innenfor operative inngrep og polikliniske 
aktivitet. 

Oppsummering tilskudd 2022

 
 Styrking av psykisk helsevern med kr 4,5 mill  
 Styrking av somatikk tilsvarende en økning på inntil 20 %

Eli Julseth Birkhaug                                                                                                                                                               
Direktør 

Betanien sykehus AS
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