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1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse
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Oppsummering
Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status

Gj.snitt 

hiå
Trend

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  55 

dager innen somatikk (endret krav i 2019 fra HSØ)
55 65 65

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  40 

dager innen psykisk helsevern voksne (endret krav i 2019 fra HSØ)
40 49 49

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  40 

dager innen psykisk helsevern barn og unge (endret krav i 2019 fra 

HSØ)

40 32 32

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  35 

dager innen TSB (endret krav i 2019 fra HSØ)
35 32 32

2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,7 % 3,7 %

Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 74 74

3 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 86,1 % 85,9 %

4 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,7 % 0,7 %

Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)
Periode 

201601 - nå
70 % 72,7 %

Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert 

standard forløpstid (28 stk)

Periode 

201601 - nå
70 % 68,7 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 73 % 75 %

6 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3%

Prevalens av sykehusinfeksjoner 

måles 4 ganger årlig, resultater: 

2018: 4,8% - 3,5% - 3,1% - 4,9%

07.11.18: 

4,9%

7
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-

undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
80 %

Ny undersøkelse «ForBedring» våren 

2018. Oppfølging av denne måles ved 

neste undersøkelse våren 2019

8
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 

investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader)
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Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk
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2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse



Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB
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Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk
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Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB
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Fristbrudd Sørlandet sykehus HF
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Tilbake til innholdsfortegnelse
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Seksjoner med flest brudd

2. Kvalitet og pasientbehandling

Somatikk/ KPH

SSA 140

SSF 0

SSK 89

VoP 1

Som 0

BuP 0

TSB 0

1

229
Fristbrudd på avviklede 

pasienter denne mnd., 

somatikk

Fristbrudd på avviklede 

pasienter denne mnd., 

KPH

SSA Januar

Gastro-/gen. kir. seksjon 38

Øyeseksjonen 36

Kar-/thorax seksjon 30

Hjerteseksjonen 15

Plastikkirurgi seksjon 11

SSK Januar

Øre-, nese-, halsseksjonen 27

Kjevekirurgisk seksjon 13

Urologisk seksjon 8

Pediatrisk generell 7

Gastro-/gen. kir. seksjon 5

130

60



Fristbrudd januar 2019
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230 brudd= 3,6%



Fristbrudd pr klinikk, i sum 230 brudd, 3,6%
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Arendal 140 brudd, 

7,9%

Kristiansand 89 brudd, 2,5%

Flekkefjord 0 KPH 1 brudd, 0,2%



Fristbrudd pr fagområde, 230 i januar 2019
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Fristbruddoversikt på ventende pasienter



2. Fristbrudd ventende pasienter pr januar 2019
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Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 
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2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse
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73 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar 2019, hvorav 54 er innen ØNH, 4 

er innen ortopedi, 3 er innen øyefaget, 3 er innen osteoporose, 3 er innen kar/thorax, 3 

er innen gastro og 3 er annet.



Pakkeforløp kreft.
70% av pasientene inkluderes i pakkeforløp og 74% får behandling innen frist. 

Fortsatt noen utfordringer i hovedsak innen prostatakreft, 

nyrekreft og brystkreft. Januar 19 på 68% på egne pasienter

2. Kvalitet og pasientbehandling
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Pakkeforløp kreft – Hdir-januar 19
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Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH
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Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk
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I sum er det 87.200 

planlagte polikliniske 

kontakter i somatikken 

ved utgangen av januar. 

Grafen viser hva som er 

planlagt frem i tid. 

Herav er 8.066 kontakter 

forfalte til og med januar. 



Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk
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I sum er det 18.700 

planlagte polikliniske 

kontakter innen psykisk 

helsevern og rus ved 

utgangen av januar. 

Grafen viser hva som er 

planlagt frem i tid. 

Herav er 898 kontakter 

forfalte til og med januar. 



Forfalte kontakter pr avdeling/klinikk januar 2019, sum= 8,7%
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Aktivitet somatikk januar

26

Tilbake til innholdsfortegnelse3. Aktivitet
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Aktivitet somatikk

Tilbake til innholdsfortegnelse3. Aktivitet
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 2019

 Faktisk 

 Avvik fra 

budsjett 

 Avvik i % fra 

budsjett  Faktisk 

 Avvik fra 

budsjett 

Avvik i % fra 

budsjett

 Avvik fra i 

fjor 

Avvik i % fra i 

fjor Årsbudsjett

DRG-poeng egen produksjon 

pasienter fra Norge:

Somatisk klinikk Arendal 2 319            123 5,6 % 2 319            123 5,6 % 23 875           

Somatisk klinikk Flekkefjord 633                4 0,6 % 633                4 0,6 % 7 090             

Somatisk klinikk Kristiansand 3 819            162 4,4 % 3 819            162 4,4 % 42 669           

Medisinsk service klinikk 12                  2 25,0 % 12                  2 25,0 % 93                  

KPH 10                  -1 -9,3 % 10                  -1 -9,3 % 109                

Høykostmedisin 927                0 0,0 % 927                0 0,0 % 6 020             

HF Felles -229 -229 -100,0 % 2 580             

Totalt DRG egen produksjon 7 721            62 0,8 % 7 721            62 0,8 % 82 435           

DRG-poeng sørge for ansvar:

Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 7 584            47 0,6 % 7 584            47 0,6 % 80 725           

Kjøp fra andre regioner 131                -13 -9,2 % 131                -13 -9,2 % 1 600             

Totalt DRG sørge for ansvar: 7 715            33 0,4 % 7 715            33 0,4 % 82 325           

Avd.opphold:

Somatisk klinikk Arendal 1 487            27 1,8 % 1 487            27                  1,8 % 66                  4,6 % 16 079           

Somatisk klinikk Flekkefjord 503                14 2,9 % 503                14                  2,9 % 17                  3,5 % 5 712             

Somatisk klinikk Kristiansand 2 474            40 1,6 % 2 474            40                  1,6 % 36                  1,5 % 28 792           

Sum avdelingsopphold SSHF 4 464            81 1,8 % 4 464            81 1,8 % 119 2,7 % 50 583           

Sum sykehusopphold SSHF 3 983            -3 -0,1 % 3 983            -3 -0,1 % 30 0,8 % 46 000           

Dagbehandlinger:

Uplassert 1                    1                     1                    1                     1                     

Somatisk klinikk Arendal 1 318            -43                 -3,2 % 1 318             -43                 -3,2 % 179                15,7 % 14 324           

Somatisk klinikk Flekkefjord 283                -40                 -12,4 % 283                -40                 -12,4 % -24                 -7,8 % 3 206             

Somatisk klinikk Kristiansand 1 760            207                13,3 % 1 760             207                13,3 % 202                13,0 % 17 961           

Sum SSHF 3 362            125 3,9 % 3 362            125 3,9 % 358 11,9 % 35 491           

Polikliniske konsultasjoner:

Somatisk klinikk Arendal 9 366             106                1,1 % 9 366             106                1,1 % 120                1,3 % 100 900        

Somatisk klinikk Flekkefjord 1 965             -55                 -2,7 % 1 965             -55                 -2,7 % -116               -5,6 % 21 980           

Somatisk klinikk Kristiansand 18 850           871                4,8 % 18 850           871                4,8 % 639                3,5 % 198 841        

Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 601                32                  5,6 % 601                32                  5,6 % 50                  9,1 % 5 600             

KPH   (habilitering voksne) 136                5                     3,8 % 136                5                     3,8 % 12                  9,7 % 1 400             

Sum SSHF 30 918          959 3,2 % 30 918          959 3,2 % 705 2,3 % 328 721        

Denne periode Hittil i år I fjor



Kommentar aktivitet somatikk januar
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Tilbake til innholdsfortegnelse3. Aktivitet
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• Aktiviteten i foretaket har i januar vært betydelig over budsjett for alle pasientgrupper.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot januarbudsjettet:

Innlagte heldøgnpasienter:  +81    ( + 1,8 %)

Dagbehandlinger: +125   ( + 3,9 %)

Polikliniske konsultasjoner:  + 959  ( + 3,2 %)

• Aktiviteten på foretaket er også godt over aktiviteten slik den var i januar 2018:

Innlagte heldøgnpasienter:  + 119 ( + 2,7 %)

Dagbehandlinger: +  358 ( + 11,9 %)

Polikliniske konsultasjoner:  +  705 ( + 2,3 %)

• I Arendal viser aktiviteten følgende avvik ifht januarbudsjettet: 

Innlagt heldøgn (+27/+1,8 %), dagbehandling (-43/-3,2 %) og poliklinikk (+106/+1,1 %)

• I Flekkefjord viser aktiviteten følgende avvik ifht januarbudsjettet: 

Innlagt heldøgn (+14/2,9 %), dagbehandling (-40/-12,4 %) og poliklinikk (-55/-2,7 %).

• I Kristiansand viser aktiviteten følgende avvik ifht januarbudsjettet:

Innlagte heldøgnspasienter  (+40/+1,6 %), dagbehandlinger (+207/+13,3 %) og poliklinikk (+871/+4,8 %).

Feil innlesing av periodisert budsjett på Nevrologisk avd. gjør at januar reelt er ytterligere ca 80 heldøgnsopphold 

bedre enn budsjett. Dette ajourføres i februar.      



Aktivitet psykisk helsevern og rus
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Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

Tilbake til innholdsfortegnelse3. Aktivitet
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Innleggelser

• Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -6,3 % over budsjett. VOP er over 

mens ABUP og TSB er under.

ISF godkjente opphold – poliklinikk 

• Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -4,1 % under budsjett. 

VOP er -5,1 % under budsjett, ABUP er -4,5 % under budsjett og TSB er 0,8 % over budsjett, 

basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grouper er 

benyttet. 

• Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern voksne er 7,0% høyere enn i fjor. 

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge redusert i forhold til i 

fjor med -3,0%. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i TSB er 3,0% høyere enn i fjor.

• Estimat er lik budsjett 

Tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetid (VOP, ABUP, TSB):

• Håndtere pasienter på tvers av geografisk lokasjoner, Ambulante tjenester bistår i oppstart av 

behandling for enkelte pasienter, Bruk av avtalespesialister på de lengst ventende pasientene, 

reduksjon av tid til fellesmøter, løpende kontroll med ventelister og daglig inntaksteam, 1.gangs 

samtale tilbys innen 30 dager (ABUP), tett oppfølging av den enkelte medarbeider, bruke 

telepsykiatri for økt tilgjengelighet.

30



Prioriteringsregelen – ventetider og, polikliniske opphold
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Somatikken har hatt en økning i gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme periode i fjor 

og er over kravet på 55 dager.  Avdelinger med høyt gj.snitt for hele året er Øyavd.(97) og 

Ortopedisk avd.(95)  i Arendal og ØNH-avd (104) og Ortopdisk avd (99,5) i Kristiansand. Psykisk 

helsevern voksne er med 48,9 dager over krav til ventetid, mens psykisk helsevern barn og unge og 

TSN er under krav til ventetid.

Antall polikliniske konsultasjoner i somatikken er økt med 2,3% i januar i år forhold til januar i fjor.

Antall polikliniske konsultasjoner i VOP og TSB er økt med hhv 7,0 og 3,0 %, mens det i BUP er en 

nedgang på 3,0 %.

Somatikk VOP BUP TSB

Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)

Krav til gjennomsnittlig ventetid i 2019 55,0 40,0 40,0 35,0

Faktisk 2019 (per januar) 63,4 48,9 32,0 31,9

Faktisk 2018 (per januar) 57,1 49,7 41,1 32,4

%-endring hittil i år 2018-2019 11,0 % -1,6 % -22,1 % -1,5 %

Faktisk 2018 (per desember) 63,0 46,9 34,4 29,1

%-endring faktisk 2018 (gj.snitt hele året) - hiå 2019 0,6 % 4,3 % -7,0 % 9,6 %

Polikliniske konsultasjoner

Pr januar 2019 - antall hittil i år 30 918 10 736 4 540 2 832

Pr januar 2018 - antall hittil i år 30 213 10 031 4 679 2 749

%-endring hittil i år 2018-2019 2,3 % 7,0 % -3,0 % 3,0 %

Faktisk 2018 323 333 110 359 45 938 27 449

Estimat 2019 328 721 117 561 49 066 29 022

%-endring faktisk 2018  - estimat 2019 1,7 % 6,5 % 6,8 % 5,7 %



HR månedsverk februar 2019
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Verdier

Klinikk tekst

Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

Klinikk for somatikk Kristiansand 1 552 1 509 42 1 543 8 1 548

Klinikk for somatikk Arendal 866 822 45 877 -11 831

Klinikk for somatikk Flekkefjord 276 279 -3 271 4 285

Klinikk for prehospitale tjenester 296 296 0 304 -8 296

Klinikk for psykisk helse 1 407 1 407 0 1 373 34 1 433

Medisinsk serviceklinikk 823 823 0 843 -20 845

Avd for teknologi og e-helse 166 181 -15 170 -4 182

Administrasjon 201 215 -14 200 1 217

Felles 0 0 33

Totalt 5 586 5 531 55 5 582 4 5 670

Verdier

Klinikk tekst

Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

Klinikk for somatikk Kristiansand 1 556 1 515 41 1 538 18 1 548

Klinikk for somatikk Arendal 864 824 40 873 -9 831

Klinikk for somatikk Flekkefjord 271 280 -8 274 -3 285

Klinikk for prehospitale tjenester 299 297 1 303 -4 296

Klinikk for psykisk helse 1 423 1 414 10 1 385 39 1 433

Medisinsk serviceklinikk 832 826 6 849 -16 845

Avd for teknologi og e-helse 164 181 -18 167 -4 182

Administrasjon 202 215 -13 200 2 217

Felles 0 0 33

Totalt 5 612 5 552 60 5 590 22 5 670

Februar

Hittil i år

Ca 12 månedsverk over bud i fødselsperm februar i sum (KPH 

økt 11,Are +5 ,Krs +5 og Fle +3 mens PTSS er -3 og MSK er -

10 (færre).Barnehage inne i MSK med 10 åv (ikke i bud)



HR - brutto månedsverk klinikker februar ( A,F,K,KPH,MSK,PTSS)
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Årsverk pr stillingskategori 1 februar og hittil i år
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Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

1 Administrasjon/Ledelse 620 625 -5 633 -13 628

2 Pasientrettede stillinger 291 293 -2 306 -15 300

3 Leger 648 648 0 640 8 662

4 Psykologer 13 14 -1 10 3 17

5 Sykepleier 1 474 1 429 45 1 455 19 1 483

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 119 120 -1 124 -5 123

7 Diagnostisk personell 320 321 -1 320 0 329

9 Drifts/teknisk personell 425 410 15 443 -18 425

10 Ambulansepersonell 217 225 -8 229 -12 224

11 Forskning/utdanning 51 39 12 49 2 46

99 Ukjente 1 1 0 1

Totalt 4 179 4 124 55 4 209 -30 4 236

Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

1 Administrasjon/Ledelse 621 626 -5 633 -12 628

2 Pasientrettede stillinger 292 294 -2 306 -14 300

3 Leger 646 649 -3 639 7 662

4 Psykologer 13 14 -1 10 3 17

5 Sykepleier 1 473 1 437 36 1 449 24 1 483

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 118 120 -2 124 -6 123

7 Diagnostisk personell 323 322 1 323 0 329

9 Drifts/teknisk personell 430 412 18 443 -13 425

10 Ambulansepersonell 220 226 -6 228 -8 224

11 Forskning/utdanning 51 39 12 49 2 46

99 Ukjente 1 1 0 0

Totalt 4 189 4 139 50 4 205 -16 4 236

SSHF uten KPH

Hittil i år Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

1 Administrasjon/Ledelse 162 164 -2 159 3 164

2 Pasientrettede stillinger 405 320 86 391 14 331

3 Leger 136 149 -13 131 5 150

4 Psykologer 191 208 -17 184 7 209

5 Sykepleier 440 470 -29 428 12 476

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 52 65 -13 56 -3 66

9 Drifts/teknisk personell 27 33 -6 28 -1 34

11 Forskning/utdanning 8 5 3 7 0 5

99 Ukjente 2 2 1 1

Totalt 1 423 1 414 10 1 385 39 1 433

Faktisk Budsjett
Avvik mot 

budsjett

Faktisk 

2018

Endring 

2018/2019

Bud tot 

2019

1 Administrasjon/Ledelse 162 165 -3 159 3 164

2 Pasientrettede stillinger 417 323 94 397 20 331

3 Leger 135 149 -14 132 3 150

4 Psykologer 192 208 -17 184 8 209

5 Sykepleier 444 472 -28 433 12 476

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 53 65 -12 56 -3 66

9 Drifts/teknisk personell 28 33 -6 29 -1 34

11 Forskning/utdanning 8 5 3 7 1 5

99 Ukjente 2 2 1 1

Totalt 1 440 1 420 20 1 397 43 1 433

KPH



Kommentarer bemanning SSHF – pr februar

• SSHF har i februar brukt 55 flere årsverk enn budsjett, og dette er en økning fra i fjor på 4 årsverk. Ser vi de to første månedene 

under ett, er avviket mot budsjett 60 årsverk og økningen fra i fjor 22 årsverk, tilsvarende 1,1% avvik og 0,4% over fjoråret.

• Det er somatikken som har det største avviket mot budsjett pr februar, med et merforbruk på 41 årsverk i Kristiansand, og 40 i 

Arendal, tilsvarende 2,7% i Kristiansand og 4,9% i Arendal.

• I Klinikk for somatikk Kristiansand de brukt 18 flere årsverk enn pr februar i fjor, tilsvarende 1,1% økning. Budsjetterte årsverk er på 

samme nivå som i 2018, og avviket mot budsjett er høyere enn tilsvarende periode i fjor. Klinikken har 4,3 flere årsverk i 

fødselspermisjon enn de har budsjettert vikar for, tilsvarende en økning på 10,4 årsverk i forhold til samme periode i fjor.

• I Klinikk for somatikk Arendal har de 9 færre årsverk pr februar i år enn i fjor, til tross for at de har 7 flere budsjetterte årsverk i 

samme periode i år enn i fjor. De er i gang med flere tiltak som ser ut til å gi ønsket resultat om reduserte årsverk, og ligger under 

fjoråret både i januar og februar. Klinikken har 5,3 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettert vikar for, og dette er en 

økning på 3,8 årsverk i forhold til samme periode i fjor.

• I Klinikk for somatikk Flekkefjord har de brukt 8 færre årsverk enn budsjett, og har også hatt en reduksjon på 3 årsverk i forhold til 

pr februar i fjor. Klinikken har 2,4 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettert vikar for, og har derfor i realiteten brukt 

10,7 færre årsverk enn budsjett pr februar. Det lave årsverksforbruket er hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag, og skyldes

ledige stillinger for overleger og spesialsykepleiere innen anestesi og operasjon, samt ubrukte midler til rotasjonsordning for 

overleger i ortopedi.

Klinikk for prehospitale tjenester har brukt ett årsverk over budsjett pr februar, og har hatt en reduksjon på 4 årsverk i forhold til i 

fjor. Klinikken har budsjettert med 3 flere årsverk enn de faktisk har i fødselspermisjon pr februar, og har derfor i realiteten et 

merforbruk på 4 årsverk.

• Klinikk for psykisk helse har brukt 10 flere årsverk enn budsjett og har hatt en økning på 39 årsverk i forhold til pr februar i fjor. 

Klinikken har hatt 11 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettert vikar for, og dette er en økning på 13 årsverk i forhold til 

samme periode i fjor.

• Medisinsk serviceklinikk har de to første månedene brukt 6 flere årsverk enn budsjett og 16 færre enn tilsvarende periode i fjor. 

Klinikken har budsjettert med 10 flere vikarer enn de faktisk har hatt i fødselspermisjon, en reduksjon på 14 årsverk fra i fjor, og har 

derfor i realiteten et merforbruk på 16 årsverk.  Planlagt salg av Trollhaugen barnehage, som har 11 årsverk, ble utsatt, og forklarer 

11 av årsverkene de bruker over budsjett, da disse ble budsjettert som overtatt av kommunen fra 1.1.19.

• Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, helsefagarbeidere og ambulansepersonell enn budsjettert. 

Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre 

stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger som har et stort merforbruk i forhold til budsjett. Ser vi på endring fra i fjor er 

pasientrettede stillinger på samme nivå, og det er en økning innen både lege, sykepleie og psykologgruppen.
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Utvikling sykefravær 2017-2018 - SSHF
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Sykefraværet i 

desember var 7,0 

%. Dette er 0,5% 

lavere enn 

desember i 2017.

Dette tilsvarer 335 

årsverk som har 

vært borte pga 

sykdom i desember. 

Gjennomsnittlig 

sykefravær for 2018 

var 7,0%, 

tilsvarende 329 

årsverk.

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 7,7 % 7,7 % 6,9 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,8 % 6,3 % 6,6 % 7,0 % 7,1 % 7,5 %

Korttid Sykefravær 3,2 % 3,2 % 2,6 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,7 %

Langtid Sykefravær 4,4 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,1 % 4,3 % 4,7 % 4,0 % 3,9 % 4,3 % 4,5 % 4,8 %

2018 Sykefravær 7,8 % 8,1 % 7,1 % 6,9 % 6,3 % 6,4 % 7,1 % 6,4 % 6,5 % 6,9 % 7,1 % 7,0 %

Korttid Sykefravær 3,3 % 3,6 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,5 %

Langtid Sykefravær 4,5 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,3 % 4,4 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 4,3 % 4,5 % 4,5 %

Endring totalt 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,9 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,5 %



Regnskap foretaket januar
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Resultatavvik pr klinikk – januar
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Kommentar regnskap januar

• Regnskap for januar 2019 viser et positivt resultatavvik på 1,6 mill kr korrigert for økte pensjonskostnader. 

Inntektene er 2,5 mill kr lavere enn budsjettert. Inntekt høykost er 4,4 mill kr under budsjett da refusjon kostnader nye 

legemidler med finansieringsansvar først gjelder fra 1. februar. Kostnadene er som budsjettert. Økte pensjonskostnader utgjør 

3,9 mill kr, mens øvrige kostnader er tilsvarende under budsjett. Lønnskostnader er påvirket av høye fraværsrefusjoner som 

nok i noen grad er knyttet til de siste månedene i 2018.

• Effekt av nye ISF-vekter for 2019 er budsjettert under Felles med 5,1 mill kr i januar. Budsjett vil bli flyttet til de somatiske 

klinikkene i februar, da vi da har fått grunnlag til å fordele budsjettet ned på ansvarssteder. Dette vil endre resultatene mellom 

klinikkene (negativt) og felles (positivt) tilsvarende.

• Alle de somatiske klinikkene har meraktivitet ift budsjett for heldøgn. Kristiansand er også over budsjett for dag-behandlinger 

og poliklinisk aktivitet. Arendal og Flekkefjord har mindreaktivitet ift budsjett for dagbehandling. 

Arendal har meraktivitet ift budsjett for poliklinisk aktivitet, mens Flekkefjord er under budsjett. 

• I Klinikk for somatikk Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 3,9 mill kr over budsjett. Feil innlesing av periodisert volum 

innlagte på Nevrologisk avd i januar, tilsier at reelle januar-inntekter er ca 1,6 mill kr høyere enn regnskapsført. Dette vil fremgå 

som oppside etter korreksjon i februar. Budsjett vil også bli korrigert for nye ISF-vekter i februar. Lønnskostnader inkl innleie er 

2,1 mill kr over budsjett. Varekostnader er 2,5 mill kr over budsjett. Avviket kan i stor grad tilskrives høy aktivitet på 

sengepostene og stor operasjonsaktivitet

• I Klinikk for somatikk Arendal er aktivitetsbaserte inntekter 2,9 mill kr over budsjett. Budsjett vil bli korrigert for nye ISF-vekter i 

februar. Lønnskostnader inkl innleie er 0,9 mill kr over budsjett. Varekostnader er 2 mill kr over budsjett. Avdeling for poliklinikk 

og pleie har et merforbruk på 0,9 mill kr på medikamenter og cytostatika. Operasjon har brukt 0,8 mill kr mer enn budsjett på

implantater og medisinske forbruksvarer. 

• I Klinikk for somatikk Flekkefjord er aktivitetsbaserte inntekter som budsjettert. Lønnskostnader inkl innleie er 1,2 mill kr under 

budsjett. 

• Pasientreiser har et positivt avvik på 0,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,5 mill kr i avvik.

39

5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Virksomhetsrapport januar 2019



Kommentar regnskap januar , forts.

• Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,0 mill kr. Inntektene er 1,0 mill kr under budsjett, mens 

kostnadene er 3,0 mill kr under budsjett. Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 2,7 mill kr. Klinikken 

har flere ubesatte behandlerstillinger. Gjestepasienter for januar faktureres ut senere i år og gir noe oppside.

• Medisinsk serviceklinikk har et positivt avvik på 2,5 mill kr. Polikliniske inntekter laboratorier er 1,7 mill kr over  

budsjett, mens polikliniske inntekter radiologi er 0,5 mill kr under budsjett. Interne inntekter er 1,1 mill kr over 

budsjett. 0,7 mill kr av avviket er internfakturering knyttet til 2018, og vil bli korrigert i februar.

• Teknologi og e-helse har et positivt avvik på 0,3 mill kr. Andre inntekter er 0,9 mill kr under budsjett pga 

utestående fakturering ift HSØ, må sees i sammenheng med avsetning på andre poster, netto effekt 0. 

Lønnskostnader viser et positivt avvik på 1,6 mill kr grunnet ubesatte stilinger i flere seksjoner. Vare- og 

utstyrskost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 0,5 mill kr. 

• Stabsavdelingene har et  positivt avvik 0,5 mill kr. Det er ubesatte stillinger i flere avdelinger og lønnskostnader 

viser et positivt avvik på 0,6 mill kr. 

• Felles viser et negativt avvik på 2,8 mill kr. Merkostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 3,9 mill 

kr. Effekt av nye ISF-vekter for 2019 er budsjettert under Felles med 5,1 mill kr i januar. Budsjett vil bli flyttet til de 

somatiske klinikkene i februar, da vi da har fått grunnlag til å fordele budsjettet ned på ansvarssteder.

• Høykost viser et negativt på 0,2 mill kr. Inntektene er 4,4 mill kr under budsjett da refusjon kostnader nye 

legemidler med finansieringsansvar først gjelder fra 1. februar men er budsjettert hele året. Kostnadene er 4,1 

mill kr under budsjett knyttet til samme forhold i hovedsak.
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Likviditet – utg. beholdning pr januar på +848 mill kr

• Foretaket har en utgående likviditet pr. januar på +848 mill kr som innebærer en økning på 47 mill kr fra årsskiftet. 

Ift. budsjettert nivå på 789 mill kr innebærer det at foretaket pr. januar endte med et avvik på +59 mill kr.

• Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker negativt mot budsjett med -2 mill kr. 

• Likviditetseffekten av pensjon avviker positivt mot budsjett med +26 mill kr. 

• Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt +24 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør

+0 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften for øvrig bidrar med +37 mill kr. 

• Driftskredittramme for 2019 justeres med pensjoneffekten. I januar har foretaket en driftskreditt på -94 mill kr, som 

innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr januar på 754 mill kr.
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Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet sykehus HF pr Januar 2019 viser avvik på 667994 TNOK fra DK ramme
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Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt 2019
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• Sykehuset har i januar gjennomført investeringer for 18 mill kr.  

Med et overheng på 206 mill kr fra 2018 har vi en finansierings-

portefølje på 372 mill kr i 2019.

• Alle byggeprosjektene med overheng fra 2018-bevilgning er 

pågående. Planlegging pågår for det som er vedtatt i 2019 så 

langt.

• De fleste IKT-prosjekter med overheng fra 2018 er pågående. Nye 

2019 bevilgninger planlegges.

• MTU-bevilgninger fra 2018 er påbegynt, og planlegging pågår for 

det som er vedtatt i 2019 så langt.

• Prosjekter innen teknisk vedlikehold løper over flere år, med tillegg 

i bevilgning årlig. Nye bevilgninger og tilleggsbevilgninger for 2019 

er under planlegging og delvis påbegynt.

• Det er lite overheng fra tidligere år på havari. Nye anskaffelser 

igangsettes fortløpende ihht vedtak.

(1000 kr) Jan

Investeringsgrupper Regnskap Prognose Budsjett Avvik

Vedlikehold og ombygginger 791 33 001 73 001 -40 000 

Tekniske installasjoner 2 390 15 803 35 803 -20 000 

MTU inkl havarier 3 745 92 536 137 536 -45 000 

IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) 1 728 28 071 44 071 -16 000 

Annet utstyr 9 602 16 315 18 315 -2 000 

Sum investeringer 18 257 185 726 308 726 -123 000

Overføres til 2020/ikke disponerte midler 186 274 63 274

Sum finansierte investeringer 18 257 372 000 372 000 -123 000

Hele året



Vedlegg – oversikt pr klinikk
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Regnskap Klinikk for somatikk Arendal januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -20 551 -20 551 0

Aktivitetsbaserte innt -57 615 -54 679 2 937

Andre innt -282 -207 76

Inntekt sum -78 449 -75 437 3 012

Kostnad Lønnskostnader 64 329 63 424 -905 

Varekostn 12 563 10 574 -1 989 

Kjøp av helsetjenester 169 140 -29 

Andre driftskostn 504 962 458

Interne kostnader 4 638 4 749 110

Kostnad sum 82 203 79 850 -2 354 

Resultat 3 754 4 413 658

Virksomhetsrapport januar 2019
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Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal januar
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Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader

Totale 

kostnader
Resultat

111 Kirurgisk avdeling SSA -141 -141 263 -24 9 61 -26 283 142

115 Ortopedisk avdeling SSA 456 1 457 485 -2 -3 -5 17 493 950

117 Avd poliklinikk og pleie SSA 257 23 280 -512 -782 -36 87 -7 -1 249 -970 

122 Øyeavdelingen 935 83 1 017 -424 -611 88 -2 -950 67

125 Gyn/obst avd SSA -183 -3 -186 -236 -3 1 -21 29 -230 -416 

189 AIO SSA -25 -25 606 -799 -0 91 32 -71 -95 

192 Merkantil avd SSA -377 -2 80 0 -299 -299 

298 Klinikk Arendal felles -9 -23 -31 -30 250 34 1 255 223

332 Medisinsk avdeling SSA 1 676 0 1 676 -582 -1 4 32 119 -427 1 249

342 Barne- og ungdomsavdeling SSA -30 -5 -35 -98 -15 -3 10 -52 -159 -194 

2 937 76 3 012 -905 -1 989 -29 458 110 -2 354 658



Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal

• De endelige budsjettrammene for 2019 og størrelsen på tillatt underskudd i Klinikk for somatikk Arendal er foreløpig 

ikke klar, og vil etter planen først bli fastsatt i begynnelsen av mars. Foreløpig tillatt underskudd er på 66,3 mill. kr. 

• Januar viser et positivt resultatavvik på 0,65 mill kr. Aktivitetsbasert inntekt er 2,9 mill. over budsjett, men på grunn 

av at inntektsbudsjettet ikke er korrigert for nye vekter, er dette foreløpig usikkert. Det er betydelige endringer i 

vektene fra 2018 til 2019. Nye vekter vil være på plass i februar. I januar har klinikken hatt aktivitet over budsjett på 

heldøgn og poliklinikk, spesielt på medisinsk avdeling. 

• Lønnskostnader er over budsjett med 1% (0,9 mill kr). Avdeling for poliklinikk og pleie bruker 0,5 mill kr mer enn 

budsjett. Avdelingen er i en prosess med å ta ned senger og årsverk knyttet til disse. Endelig vedtak om hvor det 

skulle kuttes senger kom først i januar, og dette har forsinket effekten av tiltak. Det er Pasienthotellet som har 

størst avvik i januar (0,4 mill kr). Medisinsk avdeling bruker 0,6 mill kr mer enn budsjett i januar. Overforbruket 

knytter seg til sykdom og bruk av dyr variabel lønn, samt stor pågang i akuttmottak. Det er spesielt høyt fravær 

blant PCI-legene. 

• Det er et høyt avvik på varekostnad i januar, hele 2,0 mill kr over budsjett (19%). Avdeling for poliklinikk og pleie 

har i 2019 økt budsjettet på medikamenter og cytostatika, men har likevel brukt 0,9 mill kr mer enn budsjett på 

disse to postene til sammen. Det er på medisinsk poliklinikk avviket ligger, og enheten undersøker hva dette kan 

skyldes. Noe av forklaringen er en økning i intravenøs jerntilskudd ved dagposten. Operasjon bruker 0,8 mill kr 

mer enn budsjett på implantater og medisinske forbruksvarer. Årsaken er høy aktivitet på ortopediske og 

gastrokirurgiske operasjoner. Budsjett 2019 ble økt fra 2018, og er lagt på prognose 2018, men mulig det burde 

vært økt enda mer. Budsjettet på varekost er periodisert forholdsvis flatt. Øyeavdelingen har også et overforbruk på 

varekost, selv om budsjettet også her er økt i 2019. Økningen er knyttet til en ny tjeneste apoteket leverer ift. 

medisiner (opptrekk), og økt bruk av stenter som er dyre i innkjøp men sparer pasienter for flere kontroller. Dette vil 

også gi innsparing i pasientreiser. 
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Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts.

• Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2019:

– Redusere antall senger ved hjelp av raskere pasientforløp og kortere liggetid. Legenes arbeidsform og 

sykepleiernes planlegging omlegges. 

– Modernisering av dokumentasjonsrutiner og talegjenkjenning. Leger skriver polikliniske notater selv. Tiltak 

knyttet til talegjenkjenning er usikkert, da dette er en regional anskaffelse. 

– Standard elektronisk arbeidsflyt 

– Ta ned luker og lage felles resepsjon i vestibyle. Dette krever noe ombygginger og er avhengig av leveranse 

på investeringer (Sykehuspartner). 

– Økt fokus på vaskeri og matsvinn 

– Oppgaveglidning i ortopedisk poliklinikk (fra ortoped til fysioterapeut). Dette frigjør tid for overleger til 

visittgang og operasjoner, samt reduksjon i fristbrudd og ventetider.

– Gjennomgang av logistikk operasjon i Øyeavdelingen. Omlegging av arbeidsrutiner og oppgaveglidning fra 

operasjonssykepleier til assistent. 
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Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal januar
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DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

POLIKLINIKK

DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING



Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

• Aktivitetsbudsjettet 2019 er lagt på et realistisk nivå. Det er redusert noe på heldøgn (innenfor kirurgiske fag), og 

økt på dagbehandling og poliklinikk. I 2019 har vi økt tilgang til legeressurser innenfor kirurgisk gastro og uro 

(etablert grenvakt). Medisinsk aktivitet er budsjettert i tråd med erfaringstall og forventet befolkningsvekst. 

• I januar har klinikken høyere aktivitet på alle omsorgsnivå, i forhold til samme periode i fjor. Aktiviteten er over 

budsjett på både heldøgn og poliklinikk, men ligger under budsjett for dagbehandling. 

• Heldøgnsaktiviteten er 27 opphold (+2%) over budsjett, dette er 66 opphold (+5%) flere enn i fjor. Alle avdelinger 

med unntak av Gyn/obst. (-28/-12%) og ortopedisk (-9/-4%) avdeling har aktivitet over budsjett. Litt over halvparten 

av oppholdene på Gyn/obst. avdeling gjelder Føden. 

• Dagbehandling er i januar 43 opphold (-3%) under budsjett, dette er 179 opphold (+16%) flere enn i fjor. Dialyse 

ligger under budsjett (-62/-21%). Årsaken til dette er naturlig avgang blant pasienter. Budsjett 2019 er opprettholdt 

på samme nivå som 2018, da nedgangen anses å være en naturlig svingning som vil ta seg opp igjen. Kirurgisk 

avdeling ligger under budsjett (-82/-33%). Det største avviket er innen plastikk, og skyldes at plastikkirurgene ikke 

er på plass ennå. Både Ortopedisk, Gyn/obst., Medisin og Barne- og ungdomsavdelingen ligger godt over 

budsjettet i januar. 

• Poliklinisk aktivitet er 106 opphold (+1,1%) over budsjett, dette er 120 opphold (+1,3%) flere enn i fjor. 

Øyeavdelingen og Medisinsk avdeling har hatt høy aktivitet, med hhv. 431 (+20%) og 72 (3%) opphold over 

budsjett. Ortopedi har et stort avvik på poliklinikk i januar, hele 149 opphold (-9%) under budsjett. Budsjettet ble 

økt i 2019 som følge av at vi i budsjettet har tatt inn ekstra ortopediressurs. Denne er foreløpig ikke på plass, og vi 

sparer dermed lønn som balanserer noe av inntektstapet. 
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Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr februar
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Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

111 Kirurgisk avdeling SSA 36 35 1 1 35 35 0 0 35

115 Ortopedisk avdeling SSA 19 20 0 2 17 20 -2 -1 20

117 Avd poliklinikk og pleie SSA 262 251 11 -22 265 252 12 -17 254

122 Øyeavdelingen 41 34 7 12 41 34 6 12 34

125 Gyn/obst avd SSA 51 51 0 -2 52 51 1 0 51

189 AIO SSA 222 216 7 -5 221 217 4 -7 224

192 Merkantil avd SSA 98 86 13 3 98 86 12 5 81

298 Klinikk Arendal felles 6 9 -3 0 6 7 -2 0 9

332 Medisinsk avdeling SSA 68 63 4 -2 68 64 4 -2 65

342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 63 57 6 2 62 58 4 1 57

Totalt 866 822 45 -11 864 824 40 -9 831



Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal
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År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 7,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,1 % 7,4 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,6 % 7,2 %

Korttid Sykefravær 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 %

Langtid Sykefravær 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,7 % 4,8 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,3 % 5,0 %

2018 Sykefravær 8,2 % 7,5 % 6,9 % 5,8 % 5,7 % 5,8 % 7,5 % 6,0 % 5,7 % 6,1 % 6,8 % 6,2 %

Korttid Sykefravær 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % 2,2 % 3,1 % 2,1 %

Langtid Sykefravær 5,1 % 4,6 % 3,9 % 3,4 % 3,7 % 3,9 % 5,0 % 4,0 % 3,7 % 3,9 % 3,7 % 4,2 %

Endring totalt 1,0 % 0,1 % -0,5 % -0,3 % -0,5 % -1,3 % 0,1 % -0,3 % -0,6 % -0,2 % 0,2 % -1,0 %



Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr feb.

• Somatikk Arendal bruker 11 færre årsverk i februar enn samme periode i fjor, men 45 årsverk mer enn 

budsjett. Pr februar har klinikken brukt 9 færre årsverk enn i fjor, og 40 flere årsverk enn budsjett. 

Klinikken har pr februar 5,3 flere månedsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettert vikar for.

• Avdeling for poliklinikk og pleie har pr februar brukt 17 færre årsverk enn pr februar i fjor, men er likevel 

12 årsverk over budsjett. De har i pr februar 5 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettert 

vikar for. I tillegg har de en lærling som det ikke er budsjett for. Til tross for merforbruket i forhold til 

budsjett, viser reduksjonen fra tilsvarende måned i fjor at de er inne i en god trend, der brutto årsverk er 

redusert hver mnd siden august 2018. Det er satt i gang flere tiltak for å få årsverkene ned, som nå ser 

ut til å gi resultater.

• Merkantil avdeling bruker 12 årsverk mer de to første månedene i år enn i fjor, og 5 flere årsverk enn 

budsjett. I budsjett 2019 er det fra januar lagt inn en innsparing på 3 årsverk knyttet til at leger skal skrive 

polikliniske journalnotater selv. Avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for. 

Avdelingen har også måtte bruke variabel lønn som overtid og ekstrahjelp for å dekke opp for fravær. 

• Øyeavdelingen bruker 6 årsverk mer enn budsjett, 2,4 av disse er i stillingsgruppe overlege. Avdelingen 

bruker ekstra legeressurser for å dekke opp for en overlege i utdanningspermisjon. Lege- og 

sykepleierressursene er også noe forsterket for å ta unna etterslepet. I tillegg har avdelingen høyt 

korttidsfravær blant legene, som dekkes opp med variabel lønn. 

• Medisinsk avdeling bruker 2 årsverk mindre enn i fjor, men 4 årsverk mer enn budsjett. Avdelingen 

bruker ekstra ressurser for å dekke opp for overleger i utdanningspermisjon. Avdelingen har også fire 

LIS-leger i omsorgspermisjon, og dette generer ekstra utgifter. Avdelingen har mange små fagområder 

med få overleger per gruppe. Dette gjør avdelingen sårbar for fravær. PCI har spesielt høyt fravær nå og 

krever ekstraordinære tiltak som påvirker økonomien.
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8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg



Klinikk for somatikk Flekkefjord
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg



Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -4 531 -4 531 0

Aktivitetsbaserte innt -16 220 -16 171 49

Andre innt -524 -562 -38 

Inntekt sum -21 275 -21 263 11

Kostnad Lønnskostnader 19 455 20 611 1 156

Varekostn 1 822 1 910 88

Kjøp av helsetjenester 212 29 -183 

Andre driftskostn 451 517 67

Interne kostnader 1 558 1 518 -40 

Kostnad sum 23 498 24 585 1 087

Resultat 2 223 3 322 1 098
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg



Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord januar

Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Totale 

inntekter
Lønns-kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader

Totale 

kostnader
Resultat

127 Avd for kirurgiske fag SSF -146 -2 -147 998 112 -4 -16 -72 1 018 871

333 Medisinsk avdeling SSF 196 31 227 139 -24 -179 72 33 41 269

398 Klinikk Flekkefjord felles -1 -67 -69 19 0 10 -1 28 -41 

49 -38 11 1 156 88 -183 67 -40 1 087 1 098
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg



Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

• Budsjettet for 2019 er for somatisk klinikk Flekkefjord mer realistisk enn i 2018, og klinikken har i årets budsjett 

så langt et tillatt underskudd på 34,5 mill kr. Denne rammen er ikke endelig (forventet endelig ramme i mars 

2019). Klinikken er pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en redusert budsjettramme i 

2019. I tillegg er det pr. nå usikkerhet omkring ISF-inntektene, fordi klinikkens budsjett for ISF-inntekter ikke er 

budsjettkorrigert for endringer i vekter fra 2018 til 2019. Det forventes at dette er på plass fra og med februar 

rapporteringen.

• Slik budsjettet ligger nå viser januar resultatet et positivt avvik på 1,1 mill kr. 

• Inntektsavviket i januar er helt i balanse, og kostnadssiden viser et positivt avvik på +1,1 mill kr. 

• Klinikken har i januar 2019 opplevd et sterkt press og mye negativ medieomtale, og vi har valgt å redusere noen 

typer operasjoner, i påvente av ny tilsetting av ortoped og rulleringsordning av ortopeder fra SSK. Med negativt 

omdømme og bortfall av noen typer operasjoner, forventet vi lave aktivitetstall og inntekter i januar. Det er derfor 

positivt å se at inntektsavviket i januar er i balanse i forhold til budsjett. 

• Lønnsavvik inkl innleie i januar er positivt med +1,2 mill kr. Klinikken har flere ledige spesialsykepleierstillinger 

(anestesi og operasjon), og overlegestillinger i avdeling for kirurgiske fag. Det har vært en stor utfordring for 

klinikken å få rekruttert spesialister i ortopedi, kirurgi, anestesi og gynekologi, men situasjonen vil bedres utover 

våren.

• Det er mindre positive avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Negativt avvik på 0,2 mill kr på kjøp av 

helsetjenester har motpost på tilbakeført avsetning fra 2018 under lønnskostnader.

• Det avdelingsvise avviket i januar viser at avdeling for kirurgiske fag har et positivt resultat på 0,9 mill kr og 

medisinsk avdeling har et positivt resultat på 0,3 mill kr. 
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Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord januar
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg

DØGNOPPHOLD

DAGOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK



Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

• For somatikk Flekkefjord viser tallene for januar måned en meraktivitet i forhold til budsjett på 

innlagte heldøgn, og en mindreaktivitet på dagbehandlinger og poliklinikk. 

• Pr. januar 2019 har somatikk SSF et positivt budsjettavvik på heldøgnopphold på +14 (+2,9%). 

Dette er +17 (+3,5%) i fht. samme periode for 2018. Avdeling for kir. fag har et positivt avvik på 

+15 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -1. Aktivitetsbudsjettet for 2019 er 

betydelig redusert i forhold til aktivitetsbudsjett 2018, og budsjett for 2019 er basert på reell aktivitet 

i 2018. Det har vært høyere heldøgns aktivitet i avdeling for kirurgiske enn forventet, da avdelingen 

har flere overlegestillinger ledige, samt at avdelingen har hatt et sterkt negativt mediafokus rettet 

mot seg i januar 2019. 

• På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. januar på -40 (-12,4%). Dette er -24 (-7,8%) 

sammenlignet med samme periode i 2018. Avdeling for kir. fag har et negativt avvik på -24 og 

medisinsk avdeling har et negativt avvik på -16. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme 

periode i fjor (-14), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger negativ med -10 i 

forhold til samme periode i 2018.

• Pr. januar er poliklinisk aktivitet 2,7% under budsjett eller -55 konsultasjoner. Avdeling for kirurgiske 

fag har -57, mens medisinsk avdeling har +2. 
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg



Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr februar
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg

Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

127 Avd for kirurgiske fag SSF 121 128 -7 5 118 128 -10 -2 130

333 Medisinsk avdeling SSF 124 117 7 0 123 118 5 -1 121

398 Klinikk Flekkefjord felles 31 34 -3 0 31 34 -3 0 34

Totalt 276 279 -3 4 271 280 -8 -3 285



Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord
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År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 7,3 % 8,0 % 7,2 % 6,5 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,4 % 6,1 % 6,4 % 6,4 % 7,8 %

Korttid Sykefravær 3,1 % 3,8 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 %

Langtid Sykefravær 4,2 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,7 % 4,6 % 5,3 %

2018 Sykefravær 7,5 % 7,9 % 7,4 % 7,9 % 7,3 % 8,1 % 6,7 % 5,5 % 6,5 % 6,6 % 6,0 % 7,2 %

Korttid Sykefravær 3,6 % 3,0 % 2,6 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 1,9 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 1,6 % 2,4 %

Langtid Sykefravær 3,9 % 5,0 % 4,8 % 5,8 % 5,6 % 5,9 % 4,8 % 3,4 % 3,7 % 4,4 % 4,4 % 4,7 %

Endring totalt 0,2 % -0,1 % 0,3 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % -0,4 % -0,7 %



Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr feb.

• Somatikk Flekkefjord bruker pr. februar 2019 -8,2 årsverk i fht. budsjett. Avvik eksklusiv 

fødselspermisjoner er -10,7 årsverk. I forhold til samme periode i fjor bruker klinikken -3 årsverk. 

I februar måned brukte klinikken -3,2 årsverk i fht. budsjett. 

• Avd. for kirurgiske fag har pr. februar et forbruk på -10,4 årsverk i fht. budsjett. (-7,1 for februar 

måned alene). Mindre forbruket av årsverk i avdeling for kir. fag skyldes ledige stillinger for 

overleger og spesialsykepleiere i anestesi og operasjon, samt ubrukte budsjetterte midler for 

rotasjonsordning for overleger i ortopedi. 

• Medisinsk avdeling har et merforbruk i fht. budsjett på 5,3 årsverk hittil i år. Korrigert for økning i 

fødselspermisjoner er merforbruket på årsverk +4,0. I februar måned hadde medisinsk avdeling

et merforbruk på 6,9 årsverk (korrigert for økning i fødselspermisjoner er tallet +4,8 årsverk). 

Merforbruket på årsverk er knyttet til sengeposten. Posten har hatt et høyt sykefravær. Med 

utgangspunkt i desember tallene på fravær vil 2,4 årsverk av merforbruket forklares med økt 

sykefravær.

• Klinikk felles har pr. februar et forbruk på -3,1 årsverk (-2,9 for februar måned alene). 
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8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg



Klinikk for somatikk Kristiansand
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8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg



Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -38 626 -38 626 0

Aktivitetsbaserte innt -93 037 -89 156 3 881

Andre innt -586 -569 17

Interne inntekter -1 0 1

Inntekt sum -132 250 -128 351 3 899

Kostnad Lønnskostnader 114 386 112 202 -2 184 

Varekostn 14 811 12 300 -2 511 

Kjøp av helsetjenester 1 275 628 -647 

Andre driftskostn 1 597 1 339 -258 

Interne kostnader 9 372 8 485 -887 

Kostnad sum 141 440 134 954 -6 487 

Resultat 9 190 6 603 -2 588 
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8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg



Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand januar

Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt
Interne innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader

Totale 

kostnader
Resultat

110 Kirurgisk avdeling SSK 318 318 24 71 -260 -164 154

114 Ortopedisk avdeling SSK 2 334 10 2 345 -22 25 -840 9 -97 -926 1 419

118 Kir senger avd SSK 8 32 1 40 -573 -47 53 -18 -250 -835 -795 

121 ØNH-avdeling -261 -16 -277 441 -71 137 7 514 237

124 Kvinneklinikk SSK 1 507 -5 1 502 -31 -54 -0 -86 -19 -190 1 312

185 AIO SSK 103 103 182 -714 -37 23 18 -528 -426 

198 Klinikk Kristiansand felles 194 143 337 -1 769 636 49 -156 -3 -1 244 -906 

331 Medisinsk avdeling SSK 1 209 90 1 299 -556 -1 330 19 -178 -22 -2 068 -769 

336 Senter for kreftbehandling -718 -241 -958 88 -673 3 -10 2 -590 -1 548 

341 BUA SSK 181 49 230 12 -47 83 -51 -214 -217 14

343 Nevrologisk avdeling -996 -94 -1 090 -205 -309 24 10 -147 -627 -1 717 

349 AFR 1 48 49 225 74 -0 -9 99 389 438

Klinikk somatikk Kristiansand Totalt 3 881 17 1 3 899 -2 184 -2 511 -647 -258 -887 -6 487 -2 588 
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Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand

• Budsjett for klinikk Kristiansand er så langt et tillatt underskudd på 44,5 mill.kr for 2019. Det endelige budsjettet 

fastsettes i mars. I budsjettet for 2018 hadde somatikk Kristiansand 20 mill kr. i tillatt underskudd. 

Pr. januar er heller ikke budsjettet endret som følge av endrede kostnadsvekter for 2019.Dette forventes å gi en 

positiv effekt (redusere tillatt underskudd for 2019) og vil være på plass for februar-rapporteringen. 

• Med forrige avsnitt som bakteppe, viser regnskapet pr. januar et merforbruk i forhold til budsjett på 2,6 mill kr.  

Høy aktivitet bidrar til merinntekter på 3,9 mill kr, mens lønnskostnader (-2,2 mill kr) og varekostnad (-2,5 mill kr) 

er hovedpostene som gir et samlet kostnadsavvik på hele -6,5 mill kr. Også her er lønnskostnadene positivt 

påvirket av høye fraværsrefusjonsinntekter.

• Inntektssiden har usikkerhetsmomenter knyttet til de budsjettmessige konsekvenser av nye kostnadsvekter for 

2019 (avklares i februar). Regnskapsmessig viser aktivitetsavhengige inntekter i januar en merinntekt på 3,9 mill  

kr, og dette avviket rimer ganske bra med hva det positive aktivitetsavviket  og budsjettert indeks skulle tilsi. Feil 

innlesing av periodisert volum innlagte på Nevrologisk avd i januar,  tilsier at reelle januar-inntekter er ca 1,5 mill 

kr høyere enn regnskapsført. Dette vil fremgå som oppside etter korreksjon i februar. 

• På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå  i januar en overskridelse på 2,2 mill kr, herav ca 0,9 mill 

kr knyttet et større planlagt tiltak p.t budsjettmessig plassert under klinikk felles.  Blant lønnsavvik for øvrig 

nevnes Kirurgiske senger som overskrider med 0,6 mill kr, men har et gjennomgående svært høyt belegg. På 

klinikknivå og avdelingsnivå er det p.t budsjettert innsparinger foreløpig uten tilhørende vedtak på ca 10 mill kr.

• Kjøp av helsetjenester (utenom vikarbyrå) overskrider med 0,6 mill kr, og hele beløpet skyldes utbetalinger 

(i hovedsak) til Aleris for pasienter med garantibrudd innen ortopedi. 

66Virksomhetsrapport januar 2019

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg



Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts.

• Varekostnader viser etter januar et merforbruk på 2,5 mill kr. Avviket kan i stor grad tilskrives høy 

aktivitet på sengepostene og stor operasjonsaktivitet (særlig ortopedi). I tillegg er det større positive 

volumavvik for cytostatikakurer både ved SFK og Medisinsk avdeling som gir økte utgifter.  

• Interne laboratoriekjøp har fått justert prissetting i løpet av 2018, men endelig rammefordeling for 2019 

mellom somatisk klinikk Kristiansand og Medisinsk service klinikk er fortsatt ikke sluttført. Interne 

kostnader i januar overskrider med  0,9 mill kr. Internkjøp av mat til pasienter overskrider med 0,4 mill kr. 

Avviket skyldes kostnader oppvask som skal belastes desember 2018 og vil bli korrigert i februar.

Videre overskrider kjøp av røntgenundersøkelser med 0,5 mill kr, og dette kan bare delforklares med 

høyt volum innlagte pasienter. 

• Avdelinger med store negative økonomiske avvik vil bli kommentert etter februar, når budsjett for ISF-

inntekter er korrigert for endrede kostnadsvekter. 

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer:

• De endelige budsjettrammer vil ikke foreligge før i mars 2019. Når de endelige rammer foreligger, må 

klinikken legge en detaljert plan på tiltak og fremdriftsplan, slik at overholdelse av endelige rammer blir 

oppnåelig.  

• Innen kort tid antas avklaringer rundt fremdrift av større tiltak delvis budsjettert på klinikknivå, og delvis 

tatt høyde for i Kom-programmet. Det forventes at klinikken vil oppdatere på dette punkt etter februar. 

• Budsjettutfordringene er så store i somatikken at upopulære tiltak vil bli nødvendig, og 

gjennomførbarheten vil kreve at de 3 somatiske klinikkene samles om profilen på enkelte områder. 

Dette bør skje i samarbeid med KOM-prosjektet.
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Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand januar
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POLIKLINIKK

DØGNOPPHOLD

DAGBEHANDLING

POLIKLINIKK



Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

• Somatisk klinikk Kristiansand har redusert innlagt volum i budsjett 2019 i forhold til budsjett 2018 med 2,0 

%, med bakgrunn i den markerte reelle nedgangen i antall innlagte i 2018 (-2,6 %). Det vurderes risiko i 

budsjettert volum for Medisinsk avdeling, der budsjettet forutsetter at noe av 2018-fallet hentes inn i 2019.  

Dagkirurgi og dagbehandlinger øker med 6,4 % i budsjett 2019 mot budsjett 2018, og følger oppnådd 

vekst gjennom 2018 samt man håper ØNH skal nærme seg tidligere målsettinger på volum. Poliklinisk 

volum øker med 1,7 % i budsjett 2019 mot budsjett 2018, og inkludert i denne veksten er det på klinikk 

felles tatt høyde for en nedjustering i volum på 3800 konsultasjoner gjennom planlagt nedskalering 

aktivitet. En slik volumreduksjon har også en budsjettmessig kostnadsreduksjon i totalbildet.  

• Januar viste høy aktivitet på alle behandlingsnivåer både i forhold til budsjett og 2018-tall.

• Antall innlagte heldøgn var i januar +40 mot budsjett, og +36 mot januar 2018. Feil innlesing av periodisert 

budsjett Nevrologisk avdeling gjør at januar reelt er ytterligere ca 80 opphold bedre enn budsjett. Dette 

ajourføres i februar.

Kvinneklinikken har +47 (herav +40 på fødepost), mens BUA har hele +78 innlagte (+42,9 %) i januar. 

Ortopedisk avdeling øker fortsatt og har +31 mot budsjett, og +49 mot 2018. Kirurgisk avdeling fortsetter 

dreining mot dagkirurgi og har -48 mot budsjett og -53 vs. 2018.   

• Dagbehandling og dagkirurgi viste i januar betydelig vekst med +207 mot budsjett (+13.3 %) og tilnærmet 

samme økning mot 2018. Kirurgisk avdeling har +63 og Ortopedisk avdeling har +51, mens ØNH fortsatt 

sliter med -53. Også Medisinsk avdeling og SFK har høy aktivitet mot budsjett med +91/61, og det er antall 

cytostatikakurer som står for det meste av veksten. 

• Poliklinisk volum fremviser høy aktivitet i januar med +871 mot budsjett (eller mer reelt +557 justert for p.t 

ikke-iverksatt budsjettiltak). Reell økning mot januar 2018 er +639 (eller +3,5 %). Kirurgisk avdeling, 

Ortopedisk avdeling og Medisinsk avdeling står for de vesentlige positive budsjettavvikene med 

+214/85/561 konsultasjoner. Størst negativt avvik er det ved Nevrologisk avdeling (-171).  Volumavvik har 

også et element knyttet til varierende bruk av frivillig poliklinikk, og dette vil bli fulgt opp fremover.
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Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr februar
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Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

110 Kirurgisk avdeling SSK 73 73 -1 -3 73 74 -1 -3 75

114 Ortopedisk avdeling SSK 37 37 0 -2 37 37 -1 -2 37

118 Kir senger avd SSK 155 140 15 15 154 141 14 12 145

121 ØNH-avdeling 75 76 -1 0 74 76 -2 -1 76

124 Kvinneklinikk SSK 126 123 3 -2 127 123 4 1 126

185 AIO SSK 251 249 2 0 250 251 -1 0 255

198 Klinikk Kristiansand felles 5 -2 7 0 5 -6 11 0 -2

331 Medisinsk avdeling SSK 402 392 10 -6 405 395 9 2 405

336 Senter for kreftbehandling 84 81 3 2 84 81 3 2 82

341 BUA SSK 171 166 5 4 171 167 4 3 170

343 Nevrologisk avdeling 76 77 0 -2 78 78 0 0 79

349 AFR 96 97 -1 2 97 98 0 3 99

Totalt 1 552 1 509 42 8 1 556 1 515 41 18 1 548



Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand
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Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand
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8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 8,1 % 7,8 % 7,1 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 6,6 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % 7,7 %

Korttid Sykefravær 3,1 % 3,4 % 2,7 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,4 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,9 %

Langtid Sykefravær 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,2 % 4,7 % 4,9 % 4,4 % 4,3 % 4,1 % 4,7 %

2018 Sykefravær 7,7 % 8,1 % 7,8 % 7,6 % 7,0 % 6,7 % 6,6 % 6,2 % 6,4 % 6,7 % 6,8 % 6,5 %

Korttid Sykefravær 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,4 % 2,2 % 2,2 % 1,9 % 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,2 % 2,4 %

Langtid Sykefravær 4,3 % 4,3 % 4,9 % 5,2 % 4,8 % 4,5 % 4,7 % 3,9 % 4,0 % 4,2 % 4,6 % 4,1 %

Endring totalt -0,5 % 0,2 % 0,7 % 1,1 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % -1,1 % -0,8 % -0,3 % -0,2 % -1,2 %



Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand pr feb.
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8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

41 årsverk over budsjett etter februar

• Klinikken har i budsjett 2019 lagt inn innsparinger med reduksjon av 17 årsverk fra januar 2019. 

Dette er ikke realisert ennå. Klinikken har 4,5 flere i foreldrepermisjon enn budsjettert samt ca 4 

årsverk flere sykemeldt enn budsjettert (tar utgangspunkt i desember tall da dette er siste 

fraværstall som er tilgjengelig). Korttidsfravær er i februar høyere enn hva som er budsjettert. Flere 

av fraværsårsverkene er leger noe som medfører uforutsette vakter og høyere UTA enn budsjettert. 

På overlegepermisjoner er uttaket ca 5 årsverk flere enn budsjetterte årsverk til 

overlegepermisjoner. 

18 flere årsverk etter februar 2019 enn etter februar 2018

• Helårseffekten av oppbemanningen som ble gjort i 2018 på intermediær og akuttmottaket. 

• Det er i 2019 budsjettert med å øke med et ekstra halvøyeblikkelig hjelp team (operasjonsteam) 

dette utgjør 5,85 årsverk økning. 

• På foreldrepermisjoner er det i januar en økning på 10 årsverk sammenlignet med 2018.

• Det blir etter desember avsatt lønn som blir utbetalt i januar men tilhører 2018. Denne avsetningen 

blir ikke tilbakeført før i desember 2019. Lønn utbetalt i januar som tilhører desember var ca 0,7 mill 

høyere enn avsetningen for lønn utbetalt i januar 2018 men tilhørte desember 2017. Årsverk knyttet 

til denne lønnen kommer på januar regnskapet.  Etter februar utgjør dette ca 5 årsverk 



Klinikk for prehospitale tjenester
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8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg



Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -31 476 -31 476 0

Aktivitetsbaserte innt -196 -200 -4 

Andre innt -3 111 -2 580 531

Interne inntekter -441 -442 -0 

Inntekt sum -35 223 -34 697 527

Kostnad Lønnskostnader 18 541 17 774 -768 

Varekostn 200 195 -5 

Kjøp av helsetjenester 3 677 3 477 -200 

Andre driftskostn 14 571 15 264 692

Interne kostnader 62 59 -3 

Avskrivninger 160 91 -69 

Kostnad sum 37 211 36 858 -353 

Netto finans Netto Finans 17 33 16

Netto finans sum 17 33 16

Resultat 2 005 2 195 190
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Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester januar

Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Interne 

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader
Avskrivn

Totale 

kostnader

Netto 

Finans
Resultat

289 Avd AMK - Pasientreiser 15 15 -102 2 239 -1 137 153

290 Ambulanse avd -128 -0 -128 -421 10 -200 339 -1 -69 -342 16 -454 

299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 362 -0 362 -244 -17 -324 -1 -586 -225 

Klinikk prehospitale tjenester Totalt 249 -0 249 -768 -5 -200 254 -3 -69 -791 16 -526 

889 Pasientreiser -4 282 -0 278 438 438 716

-4 282 -0 278 438 438 716

-4 531 -0 527 -768 -5 -200 692 -3 -69 -353 16 190
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Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester

PHT har pr. januar et negativt resultatavvik på 0,5 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønn innen 

ambulansetjenesten. Driftskostnader ellers er i balanse, og andre inntekter viser pluss 0,2 mill kr.

• Merforbruket på lønn skyldes en kombinasjon av  overforbruk av faste stillinger,  merutbetaling av utrykninger på 

hjemmevaktsordninger, og et for høyt nivå på overtid og uforutsette vakter.

• Når en ser på årsverksforbruk pr. februar er forbruket lik budsjett i februar og 4 årsverk mindre enn samme måned i 

fjor,  som innebærer at deler at akkumulert sett kommer klinikken bedre ut i febr-rapporteringen.

• Det er i januar et høyt nivå på overtid og uforutsette vaker, og overtiden isolert ligger 0,4 mill kr over budsjettet.

• Det er avsatt i regnskapet for en etterbetaling på 0,7 mill kr for ansatte som ikke har fått arbeidstidsreduksjon i tråd 

med overenskomsten.

• Driftskostnader generelt (inkl avskrivninger og finans) går i balanse, men det er noe usikkerhet knyttet til avsetninger 

og periodiseringer i begynnelsen av året. 

• Klinikken er veldig stor grad rammefinansiert, men har inntekter for ekstern kursing, ambulansetjenester for Lund 

kommune, egenandeler på Helsebussen, samt infarktprosjektet som finansieres av SNLA.  En etterfakturering for 

ambulansetjenester for 2018 har sin motpost i høyrere t

• I budsjettet ligger det inne tiltak for å ta ned årsverk og variabel lønn, samt spesifikke tiltak ift driftskostnader. 

Pasientreiser (transportkostnadene) har pr. januar et mindreforbruk på 0,7 mill kr

• Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr over budsjett.

• Kostnader til transport ligger 0,4 mill kr under budsjett.

• I mangel av en dataløsning knyttet til direkte oppgjør / drosjekjøring, har vi ikke en løpende oversikt over kjørte turer, 

og regnskapet baserer seg derfor i stor grad på avsetninger. 

• Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med ytterligere å øke samkjøringsgraden på 

drosjetransport. 

Virksomhetsrapport januar 2019 77

8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg



Bemanning Klinikk for Prehospitale tjenester pr februar
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8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg

Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

289 Avd AMK - Pasientreiser 43 40 3 3 44 41 3 4 41

290 Ambulanse avd 242 241 0 -11 243 242 1 -9 240

299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 11 15 -4 0 12 15 -3 1 15

Totalt 296 296 0 -8 299 297 1 -4 296



Sykefravær - Klinikk for prehospitale tjenester
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8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 7,2 % 8,2 % 7,3 % 6,9 % 7,0 % 7,3 % 8,4 % 5,5 % 5,6 % 5,1 % 6,6 % 6,5 %

Korttid Sykefravær 2,3 % 2,9 % 1,6 % 2,1 % 2,3 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,4 % 2,2 %

Langtid Sykefravær 4,8 % 5,3 % 5,6 % 4,9 % 4,7 % 5,9 % 6,8 % 3,7 % 3,7 % 3,4 % 5,2 % 4,2 %

2018 Sykefravær 6,7 % 5,4 % 4,5 % 3,7 % 3,7 % 5,8 % 6,1 % 5,7 % 5,8 % 6,2 % 7,1 % 7,0 %

Korttid Sykefravær 3,1 % 2,7 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,7 % 1,8 % 2,0 % 2,2 % 1,6 % 2,3 %

Langtid Sykefravær 3,6 % 2,7 % 3,0 % 2,4 % 2,5 % 4,8 % 4,4 % 3,9 % 3,8 % 4,0 % 5,5 % 4,8 %

Endring totalt -0,4 % -2,8 % -2,7 % -3,2 % -3,2 % -1,5 % -2,3 % 0,2 % 0,2 % 1,1 % 0,6 % 0,6 %



Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj. pr februar

• Det er pr februar rapportert 299 brutto årsverk, som er 1,5 mer enn årsbudsjettet, med ned 4 årsverk ift 

tilsvarende periode i fjor. 

• Merforbruket framkommer i AMK og i ambulansetjenesten, og skyldes både flere faste årsverk/engasjement 

og avvikling av ferie.

• Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2018 er nedgangen på 4 årsverk. Forklaringen er noe mer 

sammensatt med økning i faste årsverk men nedgang i variabel lønn og fødselspermisjoner.

• Pr desember 2018 det rapportert et sykefravær på i snitt 5,3%; korttidsfraværet utgjør 1,8% mens 

langtidsfraværet utgjør 3,5%. Klinikken hadde i snitt i 2017 et gjennomsnittlig sykefravær på 6,7%. 
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Klinikk for psykisk helse
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg



Regnskap Klinikk for psykisk helse januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -118 907 -118 907 0

Aktivitetsbaserte innt -13 876 -14 421 -545 

Andre innt -2 023 -2 618 -595 

Interne inntekter -54 -4 50

Inntekt sum -134 859 -135 949 -1 090 

Kostnad Lønnskostnader 102 691 105 430 2 739

Varekostn 2 521 2 424 -98 

Kjøp av helsetjenester 3 076 3 376 300

Andre driftskostn 4 268 4 573 305

Interne kostnader 18 481 18 120 -360 

Avskrivninger 1 869 2 046 177

Kostnad sum 132 906 135 969 3 064

Netto finans Netto Finans -336 -337 -0 

Netto finans sum -336 -337 -0 

Resultat -2 289 -316 1 973
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Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse januar
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Interne 

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader
Avskrivn

Totale 

kostnader

Netto 

Finans
Resultat

551 DPS Solvang 5 -346 -341 120 13 -3 149 -87 192 -149 

553 DPS Lister 58 -168 4 -107 59 3 0 14 0 78 -29 

554 DPS Aust-Agder 169 196 8 374 68 -18 -1 7 -17 39 412

560 Psykiatrisk sykehusavdeling -32 15 26 9 215 -42 -12 374 -132 402 411

564 Spes pol psykosom/traumer avd 58 69 128 -14 -22 22 2 -12 115

575 Avd barn/unges psykiske helse -128 -213 2 -339 648 -209 -1 -63 1 376 38

580 Avd rus og avhengighetsbeh -177 105 8 -64 -51 128 236 -242 -130 -60 -124 

590 Gjestepasienter psykiatri -490 -205 -695 85 85 -611 

599 KPH felles 0 -49 2 -47 1 470 -6 67 32 177 1 742 -0 1 694

-545 -595 50 -1 090 2 739 -98 300 305 -360 177 3 064 -0 1 973



Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

• Resultat ble i januar 2,0 mill kr bedre enn budsjett. 

• Klinikkens ISF inntekter er -0,3 mill kr dårligere enn budsjett. Innbetalte egenandeler er 0,4 mill kr 

over budsjett. Klinikkens inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 1,3 mill kr som er -

0,8 mill kr dårligere enn budsjett. Øvrige inntekter er -0,3 mill kr dårligere enn budsjett. 

• Klinikken har mindreforbruk på lønn på 3,2 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. 

Fire avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 1,4 mill kr. pr. januar som gir et 

merforbruk på -0,4 mill kr fra budsjett.

• Klinikken har merforbruk på varekostnader med 0,1 mill kr. 

• Kjøp av helsetjenester er 0,3 mill kr under budsjett. Klinikkens kostnader til gjestepasienter/ fritt 

behandlingsvalg er 3,4 mill kr, som er 0,3 mill kr over budsjett.

• Klinikken har mindreforbruk på andre driftskostnader med 0,3 mill kr.

• Interne kostnader er 0,36 mill kr over budsjett. 0,2 mill kr av avviket skyldes kostnader oppvask 

som skal belastes desember 2018 og vil bli korrigert i februar.
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Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

KPH - Somatikk ISF-poeng

Avdelingsnivå: Virkelig

Avvik fra 

budsjett

Avvik i % fra 

budsjett

Voksenhabilitering SSK 46 -6 -12,4 %

Voksenhabilitering SSA 55 -22 -28,7 %

KPH 101                   -29                   -22,1 %



Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg



Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

ISF godkjente opphold – poliklinikk 

• Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -4,1 % under budsjett. 

VOP er -5,1 % under budsjett, ABUP er -4,5 % under budsjett og TSB er 0,8 % over budsjett, basert på 

innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grouper er benyttet. 

• Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern voksne er 7,0% høyere enn i fjor. Antall ISF 

godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge redusert i forhold til i fjor med -3,0%. Antall 

ISF godkjente opphold poliklinikk i TSB er 3,0% høyere enn i fjor.

Tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetid (VOP, ABUP, TSB):

• Håndtere pasienter på tvers av geografisk lokasjoner, Ambulante tjenester bistår i oppstart av behandling 

for enkelte pasienter, Bruk av avtalespesialister på de lengst ventende pasientene, reduksjon av tid til 

fellesmøter, løpende kontroll med ventelister og daglig inntaksteam, 1.gangs samtale tilbys innen 30 dager 

(ABUP), tett oppfølging av den enkelte medarbeider, bruke telepsykiatri for økt tilgjengelighet.



ISF-poeng

• Antall ISF-poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet -107 under budsjett. 

– VOP er -62 ISF-poeng under budsjett 

– ABUP er -48 ISF-poeng under budsjett 

– TSB er 3 ISF-poeng over budsjett

Innleggelser 

• Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -6,3 % over budsjett. VOP er over 

mens ABUP og TSB er under.

ISF godkjente opphold – poliklinikk HAVO

• Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet 3,8 over budsjett. 

ISF poeng HAVO

• Antall ISF-poeng HAVO er 10 ISF poeng, -9,3 under budsjett.

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse,  forts.
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Bemanning Klinikk for psykisk helse pr februar

Virksomhetsrapport januar 2019 89

8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

Klinikken har pr. februar 2019 en økning på 39 månedsverk 

sammenlignet med i 2018. Økningen er størst i  ARA (+20) og 

DPS Solvang (+13)

Klinikk for psykisk helse har 10 årsverk mer enn budsjett 2019. 

Klinikken har pr. januar et mindreforbruk på delsum lønn med 

3,2 mill kr.

Endring fra 2018 til 2019:

Klinikken har pr. februar en økning i årsverk foreldrepermisjon 

på 13,0 årsverk. (fra 23,2 til 36,2 årsverk.)

Klinikken har pr. desember en økning i langtids 

sykefraværsårsverk langtids på 0,5 årsverk. (fra 65,1 til 65,6 

årsverk.)

Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

551 DPS Solvang 121 109 12 14 123 110 13 13 111

552 DPS Strømme 121 124 -3 2 122 125 -3 2 129

553 DPS Lister 75 81 -6 2 76 82 -6 3 83

554 DPS Aust-Agder 145 155 -9 10 145 155 -9 8 157

560 Psykiatrisk sykehusavdeling 426 442 -16 -11 435 444 -9 -6 453

564 Spes pol psykosom/traumer avd 12 13 -1 0 13 13 0 1 13

575 Avd barn/unges psykiske helse 217 218 -1 0 218 219 0 0 219

580 Avd rus og avhengighetsbeh 249 238 12 19 252 241 12 20 242

599 KPH felles 39 26 13 -2 40 26 14 -1 27

Totalt 1 407 1 407 0 34 1 423 1 414 10 39 1 433



Sykefravær Klinikk psykisk helse
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8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 7,2 % 7,6 % 6,5 % 5,5 % 5,9 % 6,7 % 7,6 % 6,6 % 6,8 % 7,8 % 8,2 % 8,2 %

Korttid Sykefravær 3,3 % 3,0 % 2,7 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,7 % 2,5 % 2,8 % 3,1 % 2,9 % 2,9 %

Langtid Sykefravær 4,0 % 4,5 % 3,8 % 3,4 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 4,1 % 4,0 % 4,7 % 5,3 % 5,3 %

2018 Sykefravær 8,6 % 9,4 % 7,8 % 7,7 % 6,9 % 7,1 % 8,6 % 7,0 % 7,2 % 7,9 % 7,7 % 7,8 %

Korttid Sykefravær 3,4 % 4,0 % 2,8 % 2,8 % 2,2 % 2,0 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 2,8 % 2,6 %

Langtid Sykefravær 5,3 % 5,4 % 5,0 % 4,9 % 4,7 % 5,1 % 6,0 % 4,6 % 4,7 % 5,0 % 4,9 % 5,2 %

Endring totalt 1,4 % 1,8 % 1,4 % 2,2 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % -0,5 % -0,5 %



Medisinsk serviceklinikk
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8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg



Regnskap Medisinsk serviceklinikk januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -32 389 -32 389 0

Aktivitetsbaserte innt -12 641 -11 411 1 231

Andre innt -2 484 -2 169 315

Interne inntekter -19 828 -18 681 1 148

Inntekt sum -67 342 -64 649 2 693

Kostnad Lønnskostnader 51 509 51 847 338

Varekostn 10 918 10 279 -638 

Kjøp av helsetjenester 28 28 0

Andre driftskostn 4 888 4 972 84

Interne kostnader 418 448 30

Kostnad sum 67 760 67 574 -186 

Resultat 418 2 925 2 507

Virksomhetsrapport januar 2019

92
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Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk januar

Avdeling
Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Interne 

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader

Totale 

kostnader
Resultat

650 Ergo og sos SSA 82 -24 0 58 -36 -13 0 29 1 -20 38

664 Avd for internservice -102 868 767 72 220 325 36 654 1 420

668 Avd for service og sikkerhet 301 -117 184 -490 68 128 -4 -298 -114 

669 Drift felles avd 4 -1 4 -47 -15 -2 -64 -60 

674 Radiologisk avdeling SSK -38 443 404 587 -411 9 256 7 447 851

675 Radiologisk avdeling SSA -341 47 -293 88 20 6 18 5 136 -157 

676 Radiologisk avdeling SSF -158 47 -111 166 4 11 7 187 77

679 Radiologisk felles 15 2 17 17

680 Avd for ImTra SSK -20 123 109 213 9 17 7 133 -0 166 379

681 Avd for med mikrobiologi SSK 782 39 -154 667 -13 -404 3 16 0 -397 270

682 Avd for med biokjemi SSK 638 87 -9 716 -117 -86 59 -31 -175 541

683 Laboratorieavdeling SSA 168 -10 -95 63 14 -197 -2 56 2 -128 -65 

686 Laboratorieavdeling SSF 6 1 9 15 124 47 2 15 1 188 204

687 Avd for patologi SSK 112 -105 7 -254 188 -23 5 2 -82 -75 

699 Medisinsk serviceklinikk felles 0 0 173 -43 -955 7 -818 -818 

1 231 315 1 148 2 693 338 -638 0 84 30 -186 2 507

Virksomhetsrapport januar 2019

93

8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg



Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

• Medisinsk serviceklinikk hadde i 2018 et budsjett i balanse. Endelig resultat for året viste et negativt 

avvik på 13 mill kr i forhold til dette. For budsjett 2019 ligger det p.t et tillatt underskudd for klinikken 

på 12,9 mill kr. De endelige budsjettrammene for klinikken er informert om vil avklares i mars 

måned. 

• I forhold til rammene som nå foreligger har Medisinsk serviceklinikk et positivt avvik på 2,5 mill kr 

sammenlignet med budsjett. Det er i hovedsak knyttet til høyere inntekter enn budsjettert for januar 

mnd.

• Merinntekter på poliklinikk utgjør 1,2 mill. kr. Her er det laboratoriene som bidrar positivt med 1,7 

mill kr, mens radiologien har et samlet negativt avvik på 0,5 mill kr. I forbindelse med nytt 

finansieringssystem på laboratoriene i 2018 gikk takstene på mikrobiologi kraftig ned. På slutten av 

2018 ble disse imidlertid justert og avdelingen fikk tilført 1,5 mill kr i økte inntekter i desember fra 

HSØ. Denne økningen er ikke hensyntatt i budsjett og forklarer noe av det positive avviket. 

Ved årsskifte ble det oppdaget en analyse vi ikke har krevd refusjon fra Helfo for. Det er derfor 

etterregistrert analyser for 2018 hvor inntektene kom i januar-19.

• Avvik andre inntekter må sees opp mot avvik på lønn. Trollhaugen barnehage ble i budsjett-

prosessen for 2019 forutsatt at skulle overtas av Kristiansand kommune fra og med 01.01.19. 

Her har det i ettertid blitt endringer, og driften fortsetter i sykehusets regi  uten at det ligger budsjett 

på disse postene. Kostnader og inntekter på 0,5 mill kr vedr. dette må derfor sees i sammenheng. 

• De interne inntektene er 1,1 mill kr høyere enn budsjett og her utgjør merinntekter mat det største 

avviket på 0,8 mill kr, som i hovedsak er økte inntekter på kjøkken i Kristiansand. 0,7 mill kr av 

avviket skyldes kostnader oppvask som skal belastes desember 2018 og vil bli korrigert i februar.
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Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk forts.

• Oppfølging av tiltak for å drifte i henhold til budsjett:

– Det er  i januar anskaffet dampvaskere til kjøkkendriften. Dette vil bedre hygienen på kjøkkenet i 

Arendal og Kristiansand og redusere kostnader på variabel lønn.

– Redusere unødvendig sløsing av ansatt tøy og tekstiler til pasienter. Kampanje pågår. 

To garderober for utlevering av tøy er redusert til en i Arendal fra og med januar 2019.

– Ferieavvikling – mer styrte rutiner for  å se på om bedre planlegging av ferie kan redusere bruk av 

vikarer. Laboratorieavdelingen i Arendal har bl.a. endret rutiner for dette fra og med 2019.

– Portørdriften – endring ved portørtjenesten SSA ved at man justerer tjenestenivået  ift tilbudet ved 

SSK. Nedtak av 2 stillinger lagt inn i budsjett 2019. Arbeid pågår for å implementere dette.

– Innenfor laboratoriedriften jobbes det med arbeidsflyt og billigere måter å analysere på. Vurdere om 

prøver som sendes andre sykehus kan gjøres på SSHF, og redusere fraktkostnader ved å bruke 

sykehusbussen mer. 

– Ny MR og CT er planlagt i 2019. Få til en bedre flyt og samhandling på tvers av de radiologiske 

avdelingene.

– Kodeforbedring – samordne kodepraksis innenfor fysio, ergo og sosionomområdet.

– Forbedring innen registrering av inneliggende og polikliniske pasienter i akuttmottaket SSK, 

muliggjør økte polikliniske inntekter. Ny rutine er iverksatt, men det jobbes videre med å få til en 

bedre løsning i datasystemene. Foreløpig er dette manuelle arbeidsoppgaver.
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Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr februar
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Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

650 Sos, ergo, fysio avd 53 55 -3 -4 53 55 -2 -3 55

664 Avd for internservice 244 244 0 -16 250 246 4 -12 256

668 Avd for service og sikkerhet 46 37 9 -2 46 37 9 -2 38

674 Radiologisk avdeling SSK 106 111 -5 3 106 111 -6 3 112

675 Radiologisk avdeling SSA 65 67 -2 -3 66 67 -2 -2 68

676 Radiologisk avdeling SSF 14 17 -3 -1 14 17 -3 -1 18

679 Radiologisk felles 2 2 0 0 2 2 0 0 2

680 Avd for ImTra SSK 35 36 0 -2 36 36 -1 -1 37

681 Avd for med mikrobiologi SSK 39 38 0 0 38 39 0 0 39

682 Avd for med biokjemi SSK 92 89 3 3 93 89 4 2 91

683 Laboratorieavdeling SSA 67 66 0 -2 67 67 0 -1 68

686 Laboratorieavdeling SSF 15 16 -1 1 15 16 -1 0 16

687 Avd for patologi SSK 42 40 2 2 43 40 3 2 40

699 Medisinsk serviceklinikk felles 3 5 -2 -1 3 4 -1 -1 4

Totalt 823 823 0 -20 832 826 6 -16 845



Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk 2017-2018
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Sykefravær Medisinsk serviceklinikk
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8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 8,7 % 8,5 % 7,1 % 6,2 % 6,9 % 6,3 % 5,1 % 5,3 % 6,8 % 7,8 % 7,2 % 7,3 %

Korttid Sykefravær 4,3 % 4,0 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % 1,8 % 2,7 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,8 %

Langtid Sykefravær 4,3 % 4,5 % 4,4 % 4,0 % 4,5 % 4,1 % 3,3 % 2,6 % 3,8 % 4,9 % 4,4 % 4,5 %

2018 Sykefravær 7,9 % 8,3 % 6,8 % 6,7 % 6,1 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 7,0 % 7,2 % 7,3 % 8,2 %

Korttid Sykefravær 3,8 % 4,1 % 2,7 % 3,0 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,7 % 3,3 % 2,9 % 3,3 % 3,5 %

Langtid Sykefravær 4,1 % 4,2 % 4,2 % 3,7 % 3,8 % 3,6 % 4,1 % 3,8 % 3,7 % 4,3 % 4,0 % 4,7 %

Endring totalt -0,8 % -0,2 % -0,3 % 0,5 % -0,7 % -0,8 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % -0,6 % 0,1 % 0,8 %



Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr februar

• I budsjett 2019 er det en reduksjon på 13 brutto årsverk sammenlignet med fjoråret. Av disse er 

ca 8,5 faste årsverk. Den største endringen i budsjettet gjelder Trollhaugen barnehage, hvor 

forutsetningene i budsjettprosessen var at den skulle overtas av Kristiansand kommune 

01.01.2019. Her har det i ettertid blitt endringer, og frem til overtakelse vil årsverk på barnehagen 

fremkomme som et merforbruk i klinikken.

• I februar er MSK i balanse ifht budsjett på forbrukte årsverk.  

• De radiologiske avdelingene har samlet et mindreforbruk på 10 årsverk mens avdeling for service 

og sikkerhet har et merforbruk på 9. Hovedårsaken til dette er Trollhaugen barnehage som utgjør 

11 årsverk. 

• Innenfor laboratorievirksomheten er det også i 2019 medisinsk biokjemi og patologi som sliter 

med det største merforbruket. Disse to har til sammen 5 årsverk mer enn budsjett i februar. 

• Sammenlignet med februar i fjor er det en reduksjon på 20 årsverk. Her ser vi de største 

reduksjonene innenfor avdeling for internservice, som har 16 færre årsverk enn på samme tid 

ifjor. Det er spesielt transport og portør og husøkonomenheten, begge i Arendal, som viser til en 

reduksjon. Reduksjonen i antall årsverk har vært størst innenfor pasientrettede stillinger og 

drifts/teknisk personell.
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Teknologi og e-helse
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8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg



Regnskap Teknologi og e-helse januar

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -36 840 -36 840 0

Andre innt -764 -1 652 -888 

Interne inntekter -9 372 -9 380 -8 

Inntekt sum -46 976 -47 872 -896 

Kostnad Lønnskostnader 10 189 11 758 1 569

Varekostn 4 310 3 764 -545 

Andre driftskostn 33 886 34 070 184

Interne kostnader 35 36 1

Kostnad sum 48 420 49 629 1 208

Resultat 1 444 1 757 312

Virksomhetsrapport januar 2019

101

8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg



Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse januar

Avdeling
Andre       

innt

Interne 

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader

Totale 

kostnader
Resultat

701 Teknisk seksjon -5 -0 -5 150 9 -16 -4 139 134

703 Medisinsk teknologisk seksjon 220 -545 376 -0 51 51

707 Arkiv og dokumentasjonsseksjon -10 -10 256 -0 -29 -1 225 215

710 E-helse seksjon 72 72 -35 -0 377 0 342 414

712 Klinisk IKT seksjon 61 61 85 -0 64 3 152 213

799 TEH stab og felles -1 006 -8 -1 015 843 -7 -615 3 224 -790 

-888 -8 -896 1 569 -545 184 1 1 208 312
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Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

• Resultat januar 0,3 mill kr bedre enn budsjett.

• Inntekter: Negativt avvik 0,9 mill kr på inntekt fra salg ressurser til HSØ ifm. regional del 

prosjekter pga utestående fakturering, netto 0 effekt sett i sammenheng med avsetninger 

foretatt på kost/inntekt frikjøp ressurser men avsatt på andre poster. 

• Lønn: Positivt avvik 1,6 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner, flere ansettelser 

foretatt og på plass ila 2-3 mnd.

• Varekostnad: Vare- og utstyrskost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt 

avvik på 0,5 mill kr hiå. 

• Andre driftskostnader: Ingen vesentlige forhold å bemerke pr januar.

• Interne kostnader: Ingen vesentlige forhold å bemerke pr januar.
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Bemanning Teknologi og e-helse pr februar
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8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg

Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

701 Teknisk seksjon 65 66 0 0 64 66 -1 0 67

702 Eiendomsseksjon 9 10 -1 -1 9 10 -1 -1 10

703 Medisinsk teknologisk seksjon 25 28 -3 -2 25 28 -3 -1 28

707 Arkiv og dokumentasjonsseksjon 32 36 -4 -5 32 36 -3 -4 36

710 E-helse seksjon 13 13 0 2 13 13 -1 1 13

712 Klinisk IKT seksjon 11 12 -1 -1 11 12 -1 -2 12

799 TEH stab og felles 10 16 -6 2 9 16 -7 2 16

Totalt 166 181 -15 -4 164 181 -18 -4 182



Sykefravær Teknologi og ehelse
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8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 8,2 % 6,6 % 4,8 % 2,9 % 2,6 % 2,4 % 5,8 % 4,1 % 4,9 % 7,0 % 7,0 % 6,0 %

Korttid Sykefravær 4,0 % 3,2 % 1,9 % 1,2 % 1,6 % 0,8 % 1,9 % 1,3 % 2,2 % 2,6 % 2,9 % 2,6 %

Langtid Sykefravær 4,2 % 3,4 % 2,9 % 1,6 % 1,1 % 1,6 % 3,9 % 2,7 % 2,7 % 4,4 % 4,1 % 3,4 %

2018 Sykefravær 5,9 % 5,3 % 4,2 % 5,4 % 5,9 % 5,2 % 3,8 % 6,0 % 5,0 % 5,8 % 5,8 % 5,6 %

Korttid Sykefravær 2,6 % 3,3 % 1,2 % 1,5 % 2,2 % 1,3 % 1,0 % 3,2 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % 1,8 %

Langtid Sykefravær 3,2 % 2,0 % 3,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 2,8 % 2,8 % 3,2 % 3,9 % 4,4 % 3,8 %

Endring totalt -2,3 % -1,3 % -0,6 % 2,6 % 3,3 % 2,8 % -2,0 % 1,9 % 0,1 % -1,2 % -1,2 % -0,5 %



Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr februar

• Totalt avvik fra budsjett skyldes delvis ubesatte stillinger, delvis budsjetterte årsverk 

ifm frikjøp på prosjekter der faktisk omfang så langt er lavere.

• Teknisk: På budsjett

• Eiendom: En ubesatt stilling, planlegges ansatt ila våren.

• MTS: 3 ubesatte stillinger, 2 av dem ansettes tidlig 19.

• Arkiv & dokumentasjon: 2 ubesatte stillinger, reansettelser avventes ifm pågående 

samlokaliseringsprosjekt. Noe sykefravær ikke erstattet fullt ut.

• E-helse: 1 vakant stilling, ansatt tidlig 19.

• Klinisk IKT: Fullt besatt, men noe frikjøp til prosjekt ikke fullt besatt med vikar. 

• TEH stab og felles: Variasjon mellom 1 og 2 traineer i TEH. Noe ubesatt 

sykefravær. Deler av budsjetterte prosjektstillinger for frikjøp til digitaliserings-

prosjekter er foreløpig ikke på plass (4-5 åv ubesatt). Dette er stillinger som i 

hovedsak viderefaktureres til regionale prosjekter.
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Stab og felles
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg



Resultat Stab og Felles inkl. høykost januar
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

Faktisk       

jan

Budsjett     

jan

Avvik            

jan

Inntekt Basisramme -69 474 -69 474 0

Aktivitetsbaserte innt -23 957 -29 396 -5 439 

Andre innt -3 883 -7 892 -4 009 

Interne inntekter -4 956 -4 958 -2 

Inntekt sum -102 271 -111 721 -9 450 

Kostnad Lønnskostnader 8 898 6 055 -2 844 

Varekostn 28 299 32 363 4 064

Kjøp av helsetjenester 30 738 31 698 961

Andre driftskostn 6 559 6 942 383

Interne kostnader 88 49 -39 

Avskrivninger 12 586 12 796 210

Kostnad sum 87 169 89 903 2 734

Netto finans Netto Finans -2 671 -2 413 258

Netto finans sum -2 671 -2 413 258

Resultat -17 773 -24 231 -6 458 

Herav endrede pensjonskostnader -3 925 0 3 925

 Korrigert resultat -21 698 -24 231 -2 533



Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost januar
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

Avdeling
Basis 

ramme

Akt.baserte 

innt

Andre       

innt

Interne 

innt

Totale 

inntekter

Lønns-

kostn

Vare      

kostn

Kjøp av 

helsetj

Andre 

driftskostn

Interne 

kostnader
Avskrivn

Totale 

kostnader

Netto 

Finans
Resultat

STAB 801 Direktørens kontor 0 0 52 -22 -6 25 25

803 Organisasjonsavdeling 48 48 244 -15 3 53 -17 267 316

804 Fagavdeling 0 -228 -0 -229 89 192 279 -12 548 320

806 Kompetansemidler, videreutdanning 0 0 32 15 0 48 48

808 Internasjonalisering 0 0 0

809 Kommunikasjonsavd 117 -14 1 104 104

890 Bemanningsavdeling -1 -0 -0 1 -1 -1 

899 Administrasjon felles 0 -1 -1 -547 -343 -890 -892 

STAB Totalt 0 -195 -1 -196 572 154 3 0 -33 696 499

Høykost 920 Foretak Felles 0 0 -4 350 -4 350 3 886 225 4 111 -239 

Høykost Totalt 0 0 -4 350 -4 350 3 886 225 4 111 -239 

FELLES 920 Foretak Felles 0 -5 116 536 -1 -4 580 -3 416 24 -22 382 -6 210 -2 828 258 -7 150 

950 Gjestepasientutgifter somatikk -323 -323 755 755 431

FELLES Totalt 0 -5 439 536 -1 -4 903 -3 416 24 733 382 -6 210 -2 073 258 -6 718 

Totalsum 0 -5 439 -4 009 -2 -9 450 -2 844 4 064 961 383 -39 210 2 734 258 -6 458 

Herav endrede pensjonskostnader 3 925 0 3 925 3 925

 Korrigert resultat 0 -5 439 -4 009 -2 -9 450 1 081 4 064 961 383 -39 210 6 659 258 -2 533



Kommentar regnskap Stab og Felles
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

• Stab og Felles viser et negativt avvik på 2,5 mill kr korrigert for økte pensjonskostnader.

• Stabsavdelingene har et positivt avvik på 0,5 mill kr.

• Høykost viser et negativt på 0,2 mill kr. Inntektene er 4,4 mill kr under budsjett, mens 

kostnadene er 4,1 mill kr under budsjett. Avvik andre inntekter er 4,4 mill kr under budsjett da 

refusjon kostnader nye legemidler med finansieringsansvar først gjelder fra 1. februar. 

• Foretak felles ekskl høykost viser et negativt avvik på 6,7 mill kr. Korrigert for økte pensjons-

kostnader er avviket -2,8 mill kr. 

Aktivitetsbaserte inntekter er 5,4 mill kr under budsjett. Effekt av nye ISF-vekter for 2019 er 

budsjettert under Felles med 5,1 mill kr i januar. Budsjett vil bli flyttet til de somatiske klinikkene 

i februar, da vi da har fått grunnlag til å fordele budsjettet ned på ansvarssteder.

Lønnskostnader er 3,4 mill kr over budsjett. Merkostnad som følge av ny aktuarberegning 

utgjør 3,9 mill kr i januar og 45,1 mill kr for hele året.
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Bemanning sentrale staber pr februar
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

Avdeling Faktisk 

Mnd

Budsjett 

Mnd

Avvik mot 

budsjett 

Mnd

Endring 

fra i fjor 

Mnd

Faktisk 

HIÅ

Budsjett 

HIÅ

Avvik mot 

budsjett 

HIÅ

Endring 

fra i fjor 

HIÅ

Budsjett 

hele året

801 Direktørens kontor 1 6 -5 0 1 6 -5 0 6

802 Økonomiavdeling 63 68 -5 3 63 68 -5 3 69

803 Organisasjonsavdeling 62 63 -2 4 61 63 -2 3 64

804 Fagavdeling 73 74 -1 -3 73 74 -1 -2 74

806 Kompetansemidler 0 0 0 0 0

809 Kommunikasjonsavd 3 4 -1 -2 3 4 -1 -2 4

890 Bemanningsavdeling 0 0 0 0 0 0

899 Administrasjon felles 0 0 0 0 0

Totalt 201 215 -14 2 202 215 -13 2 217



Sykefravær sentrale staber
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8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

År Verdier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 Sykefravær 6,6 % 5,6 % 6,0 % 4,9 % 5,3 % 4,5 % 8,3 % 6,1 % 5,4 % 4,3 % 4,8 % 5,3 %

Korttid Sykefravær 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,5 % 1,9 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 2,2 % 1,9 %

Langtid Sykefravær 4,5 % 3,8 % 4,4 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 6,4 % 4,0 % 3,6 % 3,0 % 2,5 % 3,4 %

2018 Sykefravær 5,4 % 6,3 % 5,0 % 5,7 % 3,6 % 4,5 % 7,3 % 6,4 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,3 %

Korttid Sykefravær 2,0 % 2,8 % 3,2 % 2,6 % 1,1 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % 2,5 % 2,2 % 2,5 % 1,6 %

Langtid Sykefravær 3,4 % 3,5 % 1,8 % 3,1 % 2,5 % 2,9 % 5,4 % 4,4 % 3,2 % 3,6 % 4,3 % 3,7 %

Endring totalt -1,2 % 0,7 % -1,0 % 0,8 % -1,7 % 0,0 % -1,0 % 0,3 % 0,3 % 1,4 % 2,0 % 0,0 %



Kommentar bemanning Sentrale staber pr februar

• I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 13 årsverk pr februar og det er brukt 1,5 færre 

årsverk sammenlignet med samme periode i fjor. 

• Direktørens kontor omfatter i 2019 i tillegg til direktør nyopprettet programkontor med 6 årsverk.

Årsverkene er budsjettert fra 1. januar. Det har ikke vært forbruk hittil i år, så det er et positivt 

avvik fra budsjett på 5 årsverk.

• Økonomiavdelingen har 4,5 årsverk færre enn budsjett, men 2,9 årsverk mer enn pr februar i 

fjor. Avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger i flere enheter.

I forhold til samme periode i 2018 er Kompetanseenhet for medisinsk koding økt med 1,7 

årsverk og Enhet for virksomhetsdata med 1 årsverk – nyopprettet stilling som 

organisasjonsforvalter. 

• Organisasjonsavdelingen har 2,1 årsverk færre enn budsjett, men 3,1 årsverk mer enn pr 

februar i fjor.

• Fagavdelingen har 1 årsverk færre enn budsjett og 2,5 årsverk færre enn pr februar i fjor.

Årsverk «Raskere tilbake» under Lokalt LMS er redusert med 6 årsverk mens øvrige enheter er 

økt med 3,5 årsverk. Ledige stillinger i 2018 er besatt og det er en økning i eksternt finansierte 

prosjekter.

• Kommunikasjonsavdelingen har 0,8 årsverk færre enn budsjett og 1,7 årsverk mindre enn pr 

februar i fjor.
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