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Virksomhetsrapport for januar 2019 legges fram for styret.  
Denne inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, 
aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.  

Økonomisk resultat i januar ble 5,0 mill. kr, som er 1,6 mill. kr bedre enn budsjett. 
Dette er justert for endringer i pensjonskost- økt med 3,9 mill.kr som forventes 
kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni som tidligere år (47,1 mill på 
årsbasis). Økte fraværsrefusjoner med vel 5 mill kr er hovedforklaring for 
resultatavviket, kombinert med ulike utfordringer i driften i klinikkene. 

Utviklingen i ventetider og fristbrudd samt andre kvalitetsparametere er beskrevet 
i rapporten under samt i vedlagte presentasjoner. 

Det er positivt at aktiviteten er god i foretaket, med i sum omlag 0,8% over 
budsjett målt i ISF poeng. Resultatet innen ventetider viser en svak forverring i 
januar. I somatikken øker antallet nyhenviste ventende, mens psykiatrien har hatt 
en nedgang. Fristbrudd øker, og her må det fokuseres særlig i klinikkene.  

Foretakets økonomiutfordring bekreftes i januar-rapporten, med 60 årsverk over 
budsjett. Klinikkenes arbeid med kostnadsreduksjon styrkes. Administrerende 
direktør fokuserer både på klinikkenes generelle økonomiarbeid og følger arbeidet 
med systematisk forbedring, logistikk og gevinstrealisering i KOM-programmet 
tett. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapport januar 2019 til etterretning. 
 

 

 

Vedlegg til saken 

Virksomhetsrapport januar 2018  
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Saksfremlegg 

Virksomhetsrapport for januar 2019 

Rapporten er skrevet med basis i de tilsendte lysbilder som presenterer fakta for 
de ulike mål foretaket fokuserer på.  

Overordnet kommentar til driften i januar: 

I sum var aktivitet god i hele foretaket i januar 2019.  
Antall inneliggende pasienter lå 81 pasienter over budsjett, dagbehandling 125 
over og poliklinikk 959 over. I sum omlag 0,8% over budsjett målt i ISF poeng – 
dette foreløpig nøkternt vurdert siden ny grupperer først kommer på plass ultimo 
februar. 

Prioriteringsregelen ble oppfylt i januar samlet sett, med en poliklinisk vekst på 
om lag +4% i voksenpsykiatri og TSB +3,0 %mot +2,3% i somatikk. 
Barne- og ungdomspsykiatrien ligger fortsatt noe under målene til aktivitetsvekst 
med -4,5% mot budsjett og -3,0% fra 2018.  

Ventetidene for avviklede pasienter ble svakt forverret i januar, og med 63,4 dager 
i snitt mot 57,1 på samme tid i fjor. Her ser vi en betydelig utfordring i forhold til å 
komme under 57 dager i somatikk og 40 dager i psykiatri. Det er enkelte 
fagområder som har utfordringer her over tid, så som ØNH, øye, ortopedi, kar- og 
plastikkkirurgi. Innen disse områdene ser vi både vekst i antall ventende 
nyhenviste pasienter og vekst i ventetider for disse også. Samlet sett for somatikk 
er ventetid ventende på 68 dager mot 64 dager ved utgangen av januar 2018. 

Ventetidene innen voksenpsykiatri er nå bedret og nede på 37 dager, mens Barne- 
og ungdomspsykiatrien er på 21 dager og TSB på 21 dager. 

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er pr 1.1.19 på 12645 i somatikk 
og 597 innen psykiatri og TSB. Dette er en økning på vel 1370 pasienter ila det 
siste året. Det er særlig områdene ØNH ( +600), ortopedi A+K (+720) , 
plastikkirurgi (+154) og gastro/gen.kirurgi SSA/SSK ( +170) og barn  SSK ( +180) 
som har stått  for økningene. Det arbeides med å forbedre kapasiteten og 
logistikken for å redusere køene av ventende fremover.  
Psykiatrien har hatt en nedgang på 88 ventende siden januar 2018.Spesielt innen 
ABUP (-44) og DPS’ene (-88) er det betydelig reduksjoner. 

Fristbruddsituasjonen er ikke tilfredsstillende. 4,0% i januar 19 mot 1,9% i 
desember 18 er blant de svakeste i regionen. 230 brudd mot 82 i november viser 
tydelige utfordringer i kapasitet og pasientlogistikk. Det er noen gjengangere her i 
2018, så som Øye, ØNH, hjerteseksjonen ved SSA og karkirurgi, men også ortopedi 
og gastrokirurgi SSA samt plastikkirurgi begynner å komme i en bruddsituasjon.  
 Det forventes en bedring innen noen av fagområdene grunnet bedret 
bemanningssituasjon, men disse områdene vil det fokuseres særskilt på, også mht 
logistikkverktøy i KOM-programmet.  

Det er også 182 pasienter som pr 1.2.19 har gått i fristbrudd blant våre ventende 
pasienter ( mot 224 pr desember). Herunder plastikkirurgi 34, øye 9, kar 17, 
ortopedi 14, gastrokirurgi 41.Det er typisk i de kirurgiske fagene kapasitet 
utfordres, i særdeleshet i Arendal og Kristiansand. KPH har 2 ventende fristbrudd. 

Det er 73 ventende over 1 år hvorav 54 i ØNH-avdelingen. Dette forventes 
forbedret gjennom 2019, da det har vært kapasitetsproblemer i avdelingen. Ny 
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hørselssentral planlegges i 2019 i Flekkefjord for å bedre kapasitet og tilbudet. 
Utover dette er det 19 andre pasienter som har ventet over 1 år fordelt på en 5 
fagområder. 

Hva gjelder pakkeforløp kreft er målet for 2019 justert opp til 80%. Mange av 
foretakets forløp er på dette nivået, men det er noen utfordringer knyttet til 
ventetidene ved OUS her, samt med vår egen gjennomføring ifm prostatakreft , 
nyre og bryst. Det har generelt vært en betydelig bedring i måloppnåelse for de 
fleste forløpene gjennom høsten 2018, og med dette ligger vi godt an 
sammenlignet med foretakene i regionen. Nye målinger her kommer i februar 
rapportering. 

Andel forfalte kontakter er om lag 8,7% mot 9,4% pr desember. Dette er noe over 
målet på 7% men omtrent på snittet i regionen. Det er ofte de samme områdene 
som har lang ventetid som også har utfordringer med forfalte kontakter, dette 
henger sammen. Bedring av merkantile rutiner og pasientlogistikk/planlegging i 
KOM-programmet vil fokuseres på for å bedre dette fremover. 

Ressursbruken i foretaket lå i februar 55 årsverk over budsjett og 4 over 2018.  
Det er om lag 12 månedsverk økte foreldrepermisjoner i foretaket totalt.  

Hittil i år 2019 er merforbruket 60 årsverk over budsjett og 22 mer enn i 2018. 
Av dette er 74 mer enn budsjett og 2 mer enn 2017 knyttet til somatikk. 
 
Dette indikerer en fortsatt høy styringsfart/utfordring i 2019. Tiltak er budsjettert 
inn med ulike innslagspunkter gjennom året, spesielt i annet halvår 2019. 
Det ligger store utfordringer i de somatiske klinikkene samt medisinsk 
serviceklinikk og nå også noe i psykiatri og TSB her.  
Administrerende direktør har etablert virksomhetsprogrammet KOM som skal 
danne rammer for systematisk arbeid med kvalitet og gi kostnadsforbedringer i 
foretaket fremover. Parallelt følges klinikkene opp med sine tiltak. 

Sykefraværet i foretaket kommer i neste månedsrapportering for januar.  

Driftsøkonomien i foretaket er preget av god aktivitet innen somatikk kombinert 
med høyt fortsatt ressursforbruk. I januar viser foretaket et resultat på 5,0 mill.kr 
korrigert for økte pensjonskostnader på 3,9 mill.kr. Disse forventes kompensert i 
revidert nasjonalbudsjett i juni 2019 som i tidligere år. 

Avviket mot budsjett er +1,6 mill.kr, hvorav økte fraværsrefusjoner utgjør om lag 
+5 mill.kr og driften i de somatiske klinikkene et om lag tilsvarende negativt beløp, 
mens staber, felles og finans gir et positivt bidrag i størrelsesorden 1,5 mill. 

Det er fortsatt mye usikkerhet i resultat for januar knyttet til nye ISF vekter og 
avsetninger, slik at dette blir mer presist i løpet av første tertial. 

Sett bort fra refusjonene i januar indikerer driften et resultatnivå rundt 0 i 
foretaket til tross for aktivitet litt over budsjett. 


