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Virksomhetsrapportene for februar og mars 2019 legges fram for styret.  
Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, 
aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.  

Februar 2019 

Økonomisk resultat i februar ble +3,5 mill. kr, som er 0,1 mill. kr bedre enn 
budsjett. Dette er justert for endringer i pensjonskost- økt med 3,9 mill.kr som 
forventes kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni som tidligere år (47,1 mill 
på årsbasis). Mindreforbruk av ressurser i klinikk for psykisk helse samt positivt 
priseffekt på høykostnadsmedisiner er hovedforklaring for resultatavviket, 
kombinert med betydelige utfordringer i driften i de somatiske klinikkene. 

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

Mars 2019 

Økonomisk resultat i mars ble +0,9 mill. kr, som er 2,5 mill. kr under budsjett. 
Dette er justert for endringer i pensjonskost- økt med 3,9 mill.kr som forventes 
kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni som tidligere år (47,1 mill på 
årsbasis). Merforbruk av ressurser samt lavere aktivitet enn budsjett i somatiske 
klinikker er hovedforklaring for resultatavviket, kombinert med positive bidrag fra 
KPH, høykostnadsmedisiner, staber og finans. 

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

Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapport februar 2019 til etterretning. 
2. Styret tar virksomhetsrapport mars 2019 til etterretning. 

 

 

Vedlegg til saken 

 Virksomhetsrapport februar 2019 
 Virksomhetsrapport mars 2019 
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Virksomhetsrapport for februar 2019 

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

Overordnet kommentar til driften i februar og hittil i år: 

I sum var aktivitet god i hele foretaket også i februar 2019.  
Antall inneliggende pasienter lå 126 pasienter over budsjett, dagbehandling 207 
under og poliklinikk 581 over. I sum på budsjett målt i ISF poeng – dette foreløpig 
nøkternt vurdert siden ny grupperer først kommer på plass ultimo februar. 

Prioriteringsregelen ble oppfylt i februar samlet sett, med en poliklinisk vekst på 
om lag +12% i voksenpsykiatri og TSB +3,0 %mot + 0,8% i somatikk. 
Barne- og ungdomspsykiatrien ligger også i februar  noe under målene til 
aktivitetsvekst med -0,8 fra 2018.  

Ventetidene for avviklede pasienter ble svakt forverret i februar, og med 66 dager i 
somatikk snitt mot 60 på samme tid i fjor og 55 dager som mål, samt 50 dager i 
voksenpsykiatri mot mål 40 dager. Vi ser en betydelig utfordring i forhold til å 
komme under 57 dager i somatikk og 40 dager i voksenpsykiatri. Det er enkelte 
fagområder som har utfordringer her over tid, så som ØNH, øye, ortopedi, kar- og 
plastikkkirurgi. Innen disse områdene ser vi både vekst i antall ventende 
nyhenviste pasienter og vekst i ventetider for disse. Og klinikkene arbeider med 
ulike tiltak for å løse utfordringene. Samlet sett for somatikk er ventetid ventende 
bedret noe og er på 64 dager mot 63 dager ved utgangen av februar 2018. 

Ventetidene innen voksenpsykiatri er nå bedret og nede på 31 dager, mens Barne- 
og ungdomspsykiatrien er på 19 dager og TSB på 21 dager. 

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er pr 1.3.19 på 12641 i somatikk 
og 586 innen psykiatri og TSB. Dette er en økning på vel 1400 pasienter ila det 
siste året. Det er særlig områdene ØNH (+600), ortopedi (+900 , plastikkirurgi 
(+130) og barn  SSK ( +170) som har stått  for økningene. Det arbeides med å 
forbedre kapasiteten og logistikken for å redusere køene av ventende fremover.  
Psykiatrien har hatt en nedgang på 93 ventende siden februar 2018.Spesielt innen 
ABUP (-35) og DPS’ene (-68) er det betydelig reduksjoner. 

Fristbruddsituasjonen er ikke tilfredsstillende. 3,6% i januar 19 og 2,7% i februar 
mot 1,9% i desember 18 er blant de svakeste i regionen. 133 brudd i februar og 
mot 363 hittil i år mot 197 hittil ifjor viser tydelige utfordringer i kapasitet og 
pasientlogistikk. Det er noen gjengangere her i 2019, så som Øye, ØNH, 
hjerteseksjonen ved SSA og karkirurgi, men også ortopedi, gastrokirurgi SSA samt 
plastikkirurgi har kommet i en bruddsituasjon. Disse følges nøye av 
klinikkledelsen og forbedringstiltak etableres løpende. 

Det er også 170 pasienter som pr 1.3.19 har gått i fristbrudd blant våre ventende 
pasienter (mot 182 pr januar). Det er typisk i de kirurgiske fagene nevnt over at 
kapasitet utfordres, i særdeleshet i Arendal og Kristiansand. KPH har kun 3 
kommende fristbrudd og Flekkefjord 0. 

Det er 73 ventende over 1 år hvorav 51 i ØNH-avdelingen. Dette forventes 
forbedret gjennom 2019, da det har vært kapasitetsproblemer i avdelingen. Ny 
hørselssentral planlegges i 2019 i Flekkefjord for å bedre kapasitet og tilbudet. 
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Utover dette er det 25 andre pasienter som har ventet over 1 år fordelt på 7 
fagområder. 

Hva gjelder pakkeforløp kreft er målet for 2019 fortsatt 70%. De fleste av 
foretakets forløp er på dette nivået, men det er noen utfordringer knyttet til 
ventetidene ved OUS her, samt med vår egen gjennomføring ifm prostatakreft, 
nyre, føflekkreft og bryst. Det har generelt vært en betydelig bedring i 
måloppnåelse for de fleste forløpene gjennom høsten 2018, og med dette ligger vi 
godt an sammenlignet med foretakene i regionen. Det arbeides med å etablere 
målinger innenfor pakkeforløp i KPH (7 forløp), og vi håper at målemetoder er 
avklart ila mai 2019. 

Andel forfalte kontakter er om lag 8,3% mot 8,7% pr januar. Dette er noe over 
målet på 7% men omtrent på snittet i regionen. Det er ofte de samme områdene 
som har lang ventetid som også har utfordringer med forfalte kontakter, dette 
henger sammen. Bedring av merkantile rutiner og pasientlogistikk/planlegging vil 
fokuseres på for å bedre dette fremover. 

Ressursbruken i foretaket lå i marslønnen (forbruk i februar på variabel lønn inkjl i 
mars-tallene), 64 årsverk over budsjett og 44 over 2018.  
KPH står for 10 over budsjett og 40 over 2018 av dette. Dette er en ønsket vekst. 

Hittil i år 2019 er merforbruket 61 årsverk over budsjett og 29 mer enn i 2018. 
Av dette er 71 mer enn budsjett og 9 mer enn 2017 knyttet til somatikk. 
 
Dette indikerer en fortsatt høy styringsfart/utfordring i 2019. Tiltak er budsjettert 
inn med ulike innslagspunkter gjennom året, spesielt i annet halvår 2019. 
Det ligger store utfordringer på ressursforbruk i de somatiske klinikkene samt 
medisinsk serviceklinikk. Dette vises også på lønn i regnskapene. 
 
Administrerende direktør har etablert virksomhetsprogrammet KoM som skal 
danne rammer for systematisk arbeid med kvalitet og gi kostnadsforbedringer i 
foretaket fremover. En rekke prosjekter er under planlegging for å bidra til 
forbedringer i de neste årene. Programdirektør starter 1.4.19 og flere ansatte i 
programmet kommer gradvis frem til sommeren 

Sykefraværet i foretaket for februar kommer i neste månedsrapportering. 
Fraværet i januar var på 6,9% mot 7,8% i 2018. 

Driftsøkonomien i foretaket er preget av god aktivitet innen somatikk kombinert 
med fortsatt høyt ressursforbruk, samt lavere kostnader på høykostmedisiner og 
innen psykisk helse og TSB. I februar viser foretaket et resultat på +0,1 mill.kr mot 
budsjett korrigert for økte pensjonskostnader på 3,9 mill.kr. Pensjonene forventes 
kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni 2019 som i tidligere år. 

Avviket hiå mot budsjett er +1,8 mkr., hvorav økte fraværsrefusjoner utgjør om lag 
+5 mkr., psykiatri +3 mkr. og driften i de somatiske klinikkene omlag -12 mkr., 
mens staber, høykost, felles og finans gir et positivt bidrag i sum på 5,5 mkr. 

Det er fortsatt mye usikkerhet i resultatene da etterkontroll koding og nye ISF 
vekter blir mer presist ved utgangen av første tertial. 

Sett bort fra refusjonene i januar indikerer driften et reelt resultatnivå rundt 0 i 
foretaket til tross for aktivitet litt over budsjett. Dette er langt svakere en 
målsettingene på +40 mkr. Det er betydelig tiltaksfokus i klinikkene. 
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Virksomhetsrapport for mars 2019 

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

Overordnet kommentar til driften i mars og hittil i år: 

I sum var aktivitet i mars svakere (ca 6,5%) enn budsjett i somatisk del av 
foretaket, mens aktiviteten i KPH bidro positivt med 448 konsultasjoner (+2,5%).  
Antall inneliggende pasienter lå 251 pasienter under budsjett, dagbehandling 270 
under og poliklinikk 1756 under. I sum 405 ISF poeng / 5% under budsjett – dette 
foreløpig nøkternt vurdert da etterkontroll av koding pågår ut 1.tertial. 

Prioriteringsregelen ble oppfylt pr mars samlet sett, med en poliklinisk vekst på 
om lag +13% i voksenpsykiatri og TSB +19,0 %mot + 5,0% i somatikk. 
Barne- og ungdomspsykiatrien ble bedret i mars og  ligger nå på +6,0% fra 
2018.Vekstratene er påvirket av datoene for påske, slik at tall pr april vil gi et 
riktigere bilde.  

 Ventetidene for avviklede pasienter ble noe bedret i mars, med 61,7 dager i 
somatikk snitt mot 59 på samme tid i fjor og 55 dager som mål, samt 50 dager i 
voksenpsykiatri mot mål 40 dager. Vi ser en betydelig utfordring i forhold til å 
komme under 55 dager i somatikk og 40 dager i voksenpsykiatri. Det er enkelte 
fagområder som har hatt utfordringer her over tid, så som ØNH, øye, ortopedi, kar- 
og plastikkirurgi. Innen disse områdene ser vi både vekst i antall ventende 
nyhenviste pasienter og vekst i ventetider for disse. Klinikkene arbeider med ulike 
tiltak for å løse utfordringene. Samlet sett for somatikk er ventetid ventende 
bedret noe i mars og er på 67dager mot 65 dager ved utgangen av mars 2018. 

Ventetidene innen voksenpsykiatri er nå bedret og nede på 35 dager , mens Barne- 
og ungdomspsykiatrien er på 20 dager og TSB på 23 dager. 

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er pr 1.4.19 på 12939 i somatikk 
og 606 innen psykiatri og TSB. Dette er en økning på nesten 1400 pasienter ila det 
siste året. Det er særlig områdene ØNH ( +400), ortopedi (+850) , plastikkirurgi 
(+140) og barn (+120) som har stått  for økningene. Det arbeides med å forbedre 
kapasiteten og logistikken for å redusere køene av ventende fremover.  
Psykiatrien har hatt en nedgang på 117 ventende siden mars 2018. Spesielt innen 
ABUP (-23) ,DPS’ene (-71) og TSB ( -26) er det betydelig reduksjoner. 

Fristbruddsituasjonen er ikke tilfredsstillende. 3,0% i mars 19 mot 2,7% i februar 
er blant de svakeste i regionen. 164 brudd i mars og 133 brudd i februar og 527 
hittil i år mot 285 hittil ifjor viser tydelige utfordringer i kapasitet og 
pasientlogistikk. Det er noen gjengangere her i 2019, så som Øye, ØNH, 
hjerteseksjonen SSA og karkirurgi, men også ortopedi, gastrokirurgi SSA samt 
plastikkirurgi har betydelig antall brudd. Disse følges nøye av klinikkledelsen og 
forbedringstiltak etableres løpende. 

Det er også 212 pasienter som pr 1.4.19 har gått i fristbrudd blant våre ventende 
pasienter (mot 170 pr februar). Det er typisk i de kirurgiske fagene nevnt over at 
kapasitet utfordres, i særdeleshet i Arendal og Kristiansand. KPH har kun 4 
kommende fristbrudd og Flekkefjord 0. 

Det er 66 ventende over 1 år hvorav 41 i ØNH-avdelingen. Dette forventes 
forbedret gjennom 2019, da det har vært kapasitetsproblemer i avdelingen. Ny 
hørselssentral planlegges i 2019 i Flekkefjord for å bedre kapasitet og tilbudet. 
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Utover dette er det 25 andre pasienter som har ventet over 1 år fordelt på 7 
fagområder. 

Hva gjelder pakkeforløp kreft er målet for 2019 fortsatt 70% inkludert i forløp og 
70% av disse behandlet innen standard forløpstider. 
De fleste av foretakets forløp er på dette nivået, men det er noen utfordringer 
knyttet til ventetidene ved OUS her, samt med vår egen gjennomføring ifm 
prostatakreft , nyre ,bryst og føflekkreft. Det har generelt vært en betydelig 
bedring i måloppnåelse for de fleste forløpene gjennom høsten 2018, og med dette 
ligger vi godt an sammenlignet med foretakene i regionen. Det arbeides med å 
etablere målinger innenfor pakkeforløp i KPH (7 forløp), og vi håper at 
målemetoder er avklart ila mai 2019. 

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

Ressursbruken i foretaket lå i april-lønnen (forbruk i mars på variabel lønn inkl. i 
april-tallene), 91 årsverk over budsjett og 43 over 2018.  
KPH står for 17 over budsjett og 40 over 2018 av dette. 

Hittil i år 2019 er merforbruket 65 årsverk over budsjett og 33 mer enn i 2018. 
Av dette er 74 mer enn budsjett og 8 mer enn 2018 knyttet til somatikk. 
 
Dette indikerer en fortsatt høy styringsfart/utfordring i 2019. Tiltak er budsjettert 
inn med ulike innslagspunkter gjennom året, spesielt i annet halvår 2019. 
Det ligger store utfordringer på ressursforbruk i de somatiske klinikkene samt 
medisinsk serviceklinikk og prehospitale tjenester. Dette vises også på lønn i 
regnskapene. 
 
Administrerende direktør har etablert virksomhetsprogrammet KoM som skal 
danne rammer for systematisk arbeid med kvalitet og gi kostnadsforbedringer i 
foretaket fremover. En rekke prosjekter er under planlegging for å bidra til 
forbedringer i de neste årene. Programdirektør har startet og flere ansatte starter 
gradvis frem til sommeren. 

Sykefraværet i foretaket for mars kommer i neste månedsrapportering. Fraværet i 
februar var på 7,5% mot 8,0% i 2018. Hittil pr februar 7,3% mot 7,9% i 2018. 
Det er lavere korttidsfravær som bidrar mest til bedringen. 

Driftsøkonomien i foretaket i mars er preget av lavere aktivitet innen somatikk 
kombinert med fortsatt høyt ressursforbruk, samt lavere kostnader på 
høykostmedisiner og innen psykisk helse og TSB. I mars viser foretaket et 
resultatavvik på -2,5 mill.kr mot budsjett korrigert for økte pensjonskostnader på 
3,9 mill.kr. Pensjonene forventes kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni 
2019 som i tidligere år. 

Avviket hiå mot budsjett er -0,7 mkr., hvorav økte fraværsrefusjoner utgjør om lag 
+5 mkr., psykiatri +5 mkr. og driften i de somatiske klinikkene omlag -24 mkr., 
mens staber, høykost, felles og finans gir et positivt bidrag i sum på +11,5 mkr. 

Det er fortsatt mye usikkerhet i resultatene da etterkontroll koding og nye ISF 
vekter blir mer presist ved utgangen av første tertial. 
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Sett bort fra refusjonsmerinntekten i januar, indikerer driften et reelt resultatnivå 
nær 0 i foretaket. Dette er langt svakere en målsettingene på +40 mkr. Og vil gå ut 
over investeringsevnen fremover. 


