
Helse Vest RHF 

Bestillingsnotat 2023 fra Betanien sykehus AS (BS)                                  Fyllingsdalen xx.xx.2022.

Viser til årsplan fra Helse Vest og pkt. xx.x i bestilling 2022 der Helse Vest RHF ber Betanien sykehus om å 
sende spesielle ønsker eller innspill til bestilling for 2023, særlig der disse innebærer et behov for 
økonomisk styrking, skriftlig innen september 2022. Helse Vest RHF ber videre om at eventuelle ønsker 
om endring eller styrking i 2023 på forhånd skal være diskutert med det lokale helseforetaket. 

Først kort oppsummering drift og satsningsområder Betanien sykehus AS for 2023: 
Styret i Betanien sykehus AS har avholdt 3 møter så langt i 2022. Organisering i hhv somatisk enhet og 
enhet for psykisk helsevern er implementert med struktur / rammer. Det gjenstår fortsatt noe arbeid. 
Prosess med å etablere ny strategi er godt i gang, mål er satt og det skal arbeides i hele sykehuset med 
tiltaksplaner for å nå mål. 

Under følger oversikt over noe av arbeidet som har pågått/ pågår i 2022; 
• Arbeid med utviklingsplan, lagt ut på nettsiden  
• Arbeid med mål og strategi, ligger på nettsiden 
• Februar 2022 var arbeidet med ombygging/ utbygging dagkirurgisk avdeling ferdig. Det er  gjort en 

resultatevaluering som viser at vi har klart å gjennomføre prosjektet innenfor de rammene styre 
satt på 20 mill. Det er brukt lengre tid enn estimert, men vi har fått den kvalitet vi ba om. Vi vil 
gjøre en effektevaluering senere i år. 

• Vi har styrket psykisk helsevern BUP og psykosepoliklinikk/ FACT 
• Laboratorium har etablert tilbud om hjemme prøvetaking i samarbeid med HUS. Rekvireres fra 

allmennleger, lite volum men viktig for de pasientene som får tilbudet. 
• Vi har leid ut operasjonsstue med anestesi-personale og operasjonssykepleiere til HUS. HUS har 

stilt med kirurg og fulgt opp i etterkant der det har vært behov for ekstra observasjon/ oppfølging 
etter inngrepet. Dette har vært en positiv erfaring for begge parter. Ordningen går ut året, og 
evalueres i november/desember. 

• Rekruttering av fag og forskningsleder for å styrke forskningsaktivitet, pågående 
• Deltakelse i Helse Vest sin forbedringsutdanning og opplæring av veiledere. 
• Implementering av siste del av MOT portefølje
• ForBedringsundersøkelsen ble gjennomført for 3. gang mars 2022. Svarprosent var 77,2 

Sikkerhetsklima;  82,2 % enten helt eller litt enig på påstandene innenfor dette området.
• Stiftelsen Betanien arbeider med utvikling av eiendom og tomt i Fyllingsdalen. Stiftelsen vil 

prioritere å legge til rette for god drift i underliggende virksomheter. Betanien sykehus har spilt inn 
ønsker om fremtidens sykehus, og det har pågått et skisseprosjekt siden før sommeren. Resultatet 
blir fremlagt innen 1. oktober. 
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Innspill til bestilling 2023

Enhet for psykisk helsevern (DPS og BUP) 
Det er behov for å styrke tilbudet til de aller dårligste og det er klare føringer om å utvide det ambulante 
tilbudet til ROP ( rus og psykiatri) pasienter. Estimert behov ved utviding av FACT team for inklusjon av nye 
brukergrupper vedtatt i prosjekt Integrasjon RUS/Psykiatri vil være 2,8 fagårsverk. I tillegg har antall 
pasienter med TUD (tvang uten døgn) oppfølgning i vårt distrikt økt med nesten 50 % siden 2019 og utgjør 
nå over 60 pasienter. Dette krever økt spesialistkompetanseressurs og reorganisering av 
oppfølgingstilbudet

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 har styrket poliklinikken med 2 
stillinger, og trenger en ytterligere styrking.

OPPSUMMERING MED ØKNING TILSKUDDSBEHOV PHV FOR 2023 i prioritert rekkefølge: 
1. Økning og stabilisert økt henvisningsmengde til BUP tilsier behov for økt ressurs til 

behandlerstillinger 
2. Fortsatt styrke FACT i tråd med regional plan 
3. Vi har kapasitet for å utdanne flere LIS innenfor psykisk helsevern dersom det er ønsket fra 

HVRHF 

Økt ramme psykisk helsevern                                                                              Kr.                Kr: 5 mill.   

Betanien sykehus somatisk enhet (dagkirurgisk avdeling, radiologisk avdeling og lab) 
Dagkirurgen (DKS) Med bakgrunn i utbygging og ombygging ba vi for inneværende år om en økning i antall 
DRG for avdelingen. Vi mottok en liten økning for 2022, men vi mener vi kan håndtere en større økning enn 
det vi ble tildelt. Vi vil derfor be Helse Vest om tilsvarende som vi ba om for inneværende år. Vi mener den 
driften vi har hatt så langt i år med egen drift og utleie til HUS viser at vi har lokaliteter til å ivareta en DRG-
bestilling på 1000 DRG for neste år. 
Vi ønsker å fortsette det tette samarbeidet rundt kirurgi og poliklinikk med Helse Bergen. Slik 
pasienttilstrømmingen er nå virker det naturlig at en eventuell økning i drift ved Betanien gjøres innenfor 
gynekologi, men vi vil også ha dialog med Helse Bergen om det er andre fagområder vi bør bidra til å styrke. 

Radiologisk avdeling Internt på Betanien ser vi ikke for oss å be om økt bestilling fra Helse Vest for 2023, 
men vi har blitt kontaktet Øygarden kommune som ønsker å se på mulighetene for å opprette radiologiske 
tjenester i kommunen. Dersom dette skal være aktuelt for Betanien må vi gjøre dette under forutsetning av 
at Helse vest stiller seg positive til en økning i de rammer som tilføres sykehuset. Den foreløpige 
vurderingen hos oss er at en slik utvidelse ikke vil medføre store endringer på den pasientmengden som 
henvises til Helse Bergen, men i større grad kunne påvirke pasienttilfanget til de private kommersielle 
røntgeninstituttene. Vi bringer derfor saken inn for Helse Vest på bestiller møte i september. 
En annen mulighet er å planlegge en større radiologisk avdeling inn i Stiftelsens utviklingsprosjekt med å 
utvikle eiendommen i Fyllingsdalen. Dette ligger litt lengre frem i tid. Før en slik beslutning må det 
selvfølgelig være en dialog m. Helse vest RHF og sykehusene i regionen.   
Laboratorium har fra 1. september startet med hjemme prøvetaking i samarbeid med HUS. Gitt den 
aktiviteten vi har og ser for oss i 2023 har vi nok ressurser til å utføre denne oppgaven.

OPPSUMMERING MED ØKNING TILSKUDDSBEHOV SOMATIKK: 
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• Dagkirurgisk avdeling kan øke aktivitet med 15-18  % innenfor operative inngrep og polikliniske 
aktivitet. 

Oppsummering tilskudd 2023
• Styrking av psykisk helsevern med kr 5 mill  
• Styrking av somatikk tilsvarende en økning av DRG på 15-18 %

Eli Julseth Birkhaug
Direktør 
Betanien sykehus AS
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