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Samdata

• En årlig oppdatering av utviklingen i spesialisthelsetjenesten

• Oppdateres av Helsedirektoratet med basis i data fra alle sykehus i 

Norge

• Er fordelt på de ulike sektorene av tjenesten

• Sannsynligvis det viktigste redskapet for benchmark tjenesten har i 

Norge

• Link til dataene:

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/80ea4f7b-350f-

4674-ac59-791a3e6face1?e=false&vo=viewonly

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/80ea4f7b-350f-4674-ac59-791a3e6face1?e=false&vo=viewonly


Somatikk

• Forbruk tjenester døgn/dag/pol

• Kost pr DRG

• Kost pr liggedøgn

• Indekser døgn/dag/poliklinikk

• Forbruk av tjenester

• Liggetider

• Senger



Bruk av  - tjenesterdøgnopphold

Norge= 150

Sørlandet =146

Sørlandet har et behov på 102% mot snitt og et forbruk på 98%, men bilder må justeres for

høy bruk av polikliniske tjenester og høy andel dagkirurgi



Utvikling døgnopphold pr 1000 innbygger 2013-2017

Norge =

Sørlandet : -3%



Innleggelser , Norge er 109 pr 1000 innbygger

Sørlandet = 109



Pasienter somatiske poliklinikker, Norge =343 pr 1000 innbygger

Sørlandet = 344



Utvikling 2013-2017 somatisk poliklinikk, Norge =106%

Norge

Sørlandet= 106%



Pasientvolumer somatikk

x



Antall innlagte pasienter pr 1000 innbygger 

somatikk

x

SSHF nedgang i innlagte/1000 innb. 5%+ som snittet i landet 2013-2017



Utvikling i DRG 2013-2017



Bruk av døgnopphold og innleggelser

«67-79 år» og «80+ år» pr 1000 innbygger:

x

Sørlandet 307 mot Norge snitt 326 Sørlandet 504 mot Norge snitt 573

x

x

Sørlandet 319 mot 343Sørlandet 193 mot Norge snitt 194



Bruk av poliklinikk og pasienter totalt

«67-79 år» og «80+ år» pr 1000 innbygger:

Sørlandet 616 mot Norge snitt 584

x

Sørlandet 543 mot Norge snitt 519

Sørlandet 696 mot snitt Norge 683Sørlandet 568 mot snitt Norge 550

x

x



Kost pr DRG 2017 – relativt til landssnitt

før korreksjoner mva og pensjon

x



Kost pr liggedag relativt til landssnitt

x

x



Kost pr liggedag og kost pr DRG

x

x

Vestre Viken,Vestfold,Innlandet og Stavanger foran SSHF 

SSHF dyrest pr liggedøgn ex.universitetssykehusene

Men har samtidig de korteste liggetidene



Effektive senger (2016 data)

x

SSHF redusert flest senger etter Telemark og Vestfold siden 2012 –

ingen foretak har økt i perioden 

SSHF har relativt stor andel kirurgiske senger –

pasienthotel trekker opp dette

2017 data er ikke lagt ut i portalen enda



Effektive senger pr 1000 innbygger(2016 data)

x

Her er også våre hotellsenger inkludert. Hensyntatt dette er vi blant de laveste i landet

på bruk av somatiske normalsenger, og hensynatt de sengetallskorreksjoner som

er gjennomført både i Arendal og Kristiansand i 2016/2017 bør si se en ytterligere nedgang 

når 2017 data kommer



Kostnad pr liggedøgn

x



Døgnopphold - øhjelpskirurgi

Her har SSHF «justert seg inn» i 2016 men noe vekst igjen i 2017

Ligger noe høyt ift andre sammenlignbare sykehus



Døgnopphold elektiv kirurgi

Sørlandet fortsatt høyt i forbruk elektiv kirurgi rundt 10% over snittet.

Bl.a. drar Listerområdet dette opp.

x



Døgnopphold elektiv medisin

Sørlandet har hele perioden ligget lavt på innleggelsesrate

Innen elektiv medisin.



Døgnopphold ø-hjelp medisin

Også på øhjelpsinnleggelser innen medisinske DRG ligger

Sørlandet lavt, ca 5% under landssnitt.



Døgnopphold øhjelp medisin



Øhjelp medisinske innleggelser

x

En marginal nedgang fra 2012 pr 1000 innbygger,men økning 15-16.



Langtidsopphold- SSHF lave over tid, men økende



Antall polikliniske pasienter pr 1000 innbygger

x

SSHF utvikling som landet, ca +7% fra 13-17. pr 1000 innbygger

SSH ligger relativt høyt mot sammenliknbare sykehus.

Avstand til Oslo kan synes å øke forbruket? Eller befolkningssammensetning eller tilbud??



liggetider



Årssnitt liggetider somatikk

Vestfold har for første gang på 5 år lavere liggetid i snitt enn SSHF,

som historisk har ligget lavest i snitt siste 10 år.

SSHF reduksjon ca 8% siste 4 år- har redusert ca 15000 liggedøgn



Liggetid kir – 80 år og eldre

Liggetider for de eldste også vært lave i SSHF.



Liggetid alle medisinske pasienter

SSHF har i de siste 5 år hatt lavest gjennomsnittlig liggetid også på 

de medisinske pasientene. Vestfold tangerer oss i 2016.

Snittet for landets sykehus reduserer liggetid mer enn SSHF i perioden.



Gj.snitt liggetid primær hofteprotese

En god illustrasjon hva som skjer innen kirurgiske fag !

Men fortsatt noe å gå på sørlandet ?



Rehabilitering og habilitering



Rehabilitering pr 1000 innbyggere – Sørlandet

Høy på sykehusrehabilitering, relativt lav i sum inkl. private/ideelle



Oppsummert somatikk

Veldig mye bra ift kostnadseffektivitet, liggetider

Normale på innleggelsesrater,

Fortsatt noe høye på elektiv og øhjelps-kirurgi

Forbruksmønster varierer mye på Agder 

Lave på innleggelser eldre, få langtidsliggere

Innenfor normalen på rehab og habilitering

Lave på senger pr capita



Psykiatri - BUP



Pol.klin .kons.BUP pr 10.000 innbygger



Avtalespesialister BUP pr 10000 innbyggere



Innlagte døgn BUP pr 10.000 innbyggere

Valgt å ha lavt døgntilbud innen BUP ved SSHF



Utskrivninger BUP pr 10.000 innbyggere

Til tross for lavt sengetall – relativt høyt antall utskrivninger



PHV voksne døgnpasienter

x

Sørlandet noe lavere enn sammenliknbare på antall døgnspasienter pr capita, 

sammenheng med høy ambulant og poliklinisk virksomhet?



PHV voksne antall avtalespesialist-pasienter

x



Oppholdsdøgn PHV pr 10000 innbygger

x

Antall innleggelser og liggetid går ned også i PHV – over 10%



Utskrivninger pr 10’ innbyggere PHV

x

Sørlandet er høyest i HSØ på utskrivninger/capita



Polikliniske kons. PHV 18 år og eldre pr 1000 innbyggere

x

SSHF høyest på poliklinisk forbruk pr capita



Reg.kons.avtalespesialister

x

Sørlandet relativt lavt på avtalespesialister,ses sammen med egen produksjon



Reg.kons. hos private psykologer

x



Psykiatere og psykologer med avtale pr 10’ innb.

Psykiatere: Psykologer:



PHV polikliniske pasienter

x



PHV voksne Øhjelpsinnleggelser

x

SSHF relativt stabilt men høyt i perioden



Personell PHV

x

Personellfaktor er høy i SSHF



TSB



TSB rater pr innbygger pr region- Sørlandet høyt



TSB rater pr innbygger pr område

x

x

Sørlandet stabilt høyt i hele perioden, ca 110-115% av snittet, noe nedgang 16+17



Kost pr pasient PHV

x

x

x

x



Behandling pr pasient PHV

x



Kost pr pol kons PHV



Kost pr liggedøgn PHV



Personell psykiatri

Høy personellfaktor poliklinikk og ambulant ved SSHF


