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

Økonomisk resultat i april og mai ble -1,3 og +2,2 mill.kr, som er henholdsvis  
 -4,6 og -1,2 mill. kr under budsjett. Hittil i år pr. mai er resultatet +10,2 mill. kr 
som er -6,5 mill. kr under budsjett Dette er justert for endringer i pensjonskost 
med 19,8 mill. kr som forventes kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni som 
tidligere år (47,1 mill. på årsbasis). Merforbruk av ressurser 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 virksomhetsrapportene for april og mai 2019 til etterretning. 

2. Styret merker seg at administrerende direktør forsterker sin oppfølging av 
økonomitiltak, særlig innen somatikk, og forutsetter at tiltak med 
manglende effekt blir kompensert med nye tiltak for sikre økonomisk 
balanse.  

3. Styret ber om at det arbeides videre for å sikre faglig og økonomisk 
bærekraft i tråd med økonomiplanen, og ber om en konkretisering av 
effekter av tiltak i klinikkene og gevinstpotensialet i KOM-programmet i de 
kommende styremøtene høsten 2019.   

 

 

Vedlegg til saken 

 Virksomhetsrapport april 2019 
 Virksomhetsrapport mai 2019  
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Saksfremlegg 

Virksomhetsrapport for april og mai 2019 

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

1. Overordnet kommentar til driften i april og mai samt hittil i år: 

På tross av tettere oppfølging ved Administrerende direktør i klinikkene og flere 
økonomitiltak, viser virksomhetsrapporten for mai at effekten av tiltakene ikke 
synes i resultatene.  Det arbeides svært godt med konkretisering av tiltak i 
samtlige klinikker, men klinikkene har en vei å gå med iverksetting av disse. 
Somatikk Arendal har lenge jobbet med sine tiltak med svak effekt, vi ser nå en 
moderat effekt gjennom en reduksjon av ressursforbruk.  Administrerende 
direktør forsterker ytterligere oppfølgingen gjennom høsten, og har lagt inn ekstra 
økonomimøter gjennom høsten med klinikkenes ledergrupper. Enkelte 
kvalitetsparametere følges også svært tett opp i oppfølgingsmøter og fellesmøter i 
foretaksledelsen. De har et særlig fokus på tiltak for å redusere ventetider, 
fristbrudd, øke gjennomføringsnivå på pakkeforløpene og avslagsrater i KPH.  

I sum var aktivitet i april og mai på budsjett i somatisk del av foretaket målt i DRG, 
mens aktiviteten i KPH lå om lag 100 konsultasjoner under budsjett, men godt opp 
fra fjoråret.  

Hittil i år er inneliggende pasienter 65 pasienter under budsjett, dagbehandling 90 
over og poliklinikk 2 468 over. I sum -346 ISF poeng / -1,0 % under budsjett – 
dette etter at etterkontroll av koding for 1. tertial er gjort. 

Prioriteringsregelen ble oppfylt pr mai samlet sett, med en poliklinisk vekst på om 
lag +5 % i voksenpsykiatri og TSB +20 % mot + 2,3 % i somatikk. 
Barne- og ungdomspsykiatrien ligger nå på +2,0 % fra 2018 og noe etter budsjett. 
Her forventes bedring etter sommeren da nyansatte er på vei inn.  

 Ventetidene for avviklede pasienter er i sum om lag uendret i april og mai, med 
64,7 dager i somatikk snitt mot 62,9 på samme tid i fjor og 55 dager som mål, men 
noe forverret i voksenpsykiatrien med 50,9 dager 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 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 økt noe i april og mai og er nå på 67,9 dager mot 63,8 dager 
ved utgangen av mars 2018. 

Ventetidene innen voksenpsykiatri er nå bedret og nede på 34,5 dager, mens 
Barne- og ungdomspsykiatrien er på 19,5 dager og TSB er økt til 30 dager. 

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er pr. 01.06.2019 på 12 722 i 
somatikk og 556 innen psykiatri og TSB. Dette er en økning på nesten 1 400 
pasienter i løpet av det siste året. Det er særlig områdene ØNH (+400), ortopedi 
(+900), plastikkirurgi (+150) og barn (+100) som har stått for økningene. 
Administrerende direktør har etablert en ny mal for registrering av tiltak for å 
redusere ventetid og fristbrudd, og følger klinikkene tett i arbeidet med å forbedre 
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kapasiteten og logistikken for å redusere køene av ventende fremover.  
Psykiatrien har hatt en nedgang på 22 ventende siden mai 2018. 

Det jobbes med fristbruddsituasjonen. 2,7 % i april og 2,9 % i mai 19 og 3,2 % hittil 
i år er blant de svakeste i regionen. 128 brudd i april og 157 brudd i februar og 815 
hittil i år mot 559 hittil i fjor 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 og følges opp løpende.  

Det er også 303 pasienter som pr 01.06.2019 har gått i fristbrudd blant våre 
ventende pasienter (mot 170 pr februar). Ortopedi står for over 50 % av disse. Det 
er typisk i de kirurgiske fagene nevnt over at kapasitet utfordres, i særdeleshet i 
Arendal (221) og Kristiansand (71). KPH har kun 11 og Flekkefjord 2. 

Det er 70 ventende over 1 år hvorav 37 i ØNH-avdelingen og 18 innen 
plastikkirurgi. Dette forventes forbedret gjennom 2019, da det har vært 
kapasitetsproblemer i avdelingene. Plastikk-kirurgi vil være fullt bemannet fra 
august, og det er lagt opp ekstra tiltak for å ta ned køer.  Ny hørselssentral 
planlegges i 2019 i Flekkefjord for å bedre kapasitet og tilbudet. Utover dette er 
det 15 andre pasienter som har ventet over 1 år fordelt på 6 fagområder. 

For 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 samt 
med vår egen gjennomføring for prostatakreft, nyre, bryst og føflekkreft. Det har 
generelt vært en betydelig bedring i måloppnåelse for de fleste forløpene gjennom 
våren 2019, og med dette ligger vi i sum på målene. Administrerende direktør 
planlegger en møterekke tidlig høst for å jobbe med logistikken i pakkeforløp kreft. 
Det er hentet inn erfaringer fra andre foretak. Disse vil drøftes med fagråd og 
fagmiljø. Dette for å forberede organisasjonen på å kunne levere forventet resultat 
fra HSØ på 80 % fra 2020.  

Det arbeides i regionen med å etablere målinger innenfor pakkeforløp i KPH (7 
forløp), og vi håper at målemetoder er avklart i løpet av august 2019. 

Andel forfalte kontakter er om lag 10,4 % pr. mai mot 8,7 % pr. februar. Dette er 
over målet på 7 % og er delvis preget av mange fridager i mai kombinert med 
streikeuttak blant merkantile ressurser. 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 mai-lønnen (forbruk i april på variabel lønn inkl. i 
mai-tallene), 81 årsverk over budsjett og 47 over 2018.  
KPH står for 217 over budsjett og 46 over 2018 av dette. 

Hittil i år 2019 er merforbruket 68 årsverk over budsjett og 36 mer enn i 2018. 
Av dette er 55 mer enn budsjett og 5 mindre enn 2018 knyttet til somatikk. 
Dette er noe forbedring  og knyttet til somatikk Arendals nedtak i senger. 

Sykefraværet i foretaket for mars kommer i neste månedsrapportering. Fraværet i 
mars var på 7,1 % mot 7,2 % i 2018. Hittil pr mars 7,3 % mot 7,7 % i 2018. 
Det er lavere korttidsfravær som bidrar mest til bedringen. 
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Driftsøkonomien i foretaket i april og mai er preget av fortsatt høyt ressursforbruk 
i somatikk, samt lavere kostnader på høykostmedisiner og innen psykisk helse og 
TSB. I april og mai viser foretaket et resultatavvik på henholdsvis -4,6 og -1,2 mill. 
kr mot budsjett korrigert for økte pensjonskostnader. Pensjonene forventes 
kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni 2019 som i tidligere år. 

Avviket hittil i år mot budsjett er -6,4 mill. kr og reelt resultat +10,2 mill. kr. 
Avviket består av psykiatri +5,7 mill. kr. og driften i de somatiske klinikkene om 
lag –62,6 mill. kr. Staber, høykostnadsmedisin, pasientreiser, felles og finans gir et 
positivt bidrag i sum på +50,6 mill. kr. 

 

2. Administrerende direktørs vurdering 

Sett bort fra refusjonsmerinntekten i januar (knyttet til 2018), indikerer driften et 
reelt resultatnivå i retning av +20 mill. kr i foretaket. Dette er langt svakere enn 
målsettingene på +40 mill. kr. og vil gå ut over investeringsevnen fremover. Det 
knytter seg risiko til et resultat på +20 mill. kr. Det må også nevnes at 
kvalitetssikrende tiltak som for eksempel nye vaktordninger i Flekkefjord, styrking 
av intermediær og intensiv i Kristiansand, udekkede kostnader ved innføring av 
trombektomi samt innføring av nye IKT-verktøy som kurve fører med seg 
betydelige merutgifter. Årets streik har vi heller ikke oversikt over konsekvensene 
av, hverken med hensyn til økonomi eller forsinkelser og økt ventetid. 

Det er etablert tett oppfølging av tiltak både på styringsmålene innen ventetider, 
fristbrudd og pakkeforløp kreft samt avvisningsrater og tvangsmiddelbruk innen 
psykiatri. Dette benyttes også i månedlige oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst 
RHF. 

I tillegg er det etablert tiltakstavler for økonomiske tiltak for hver enkelt klinikk 
for månedlig oppfølging av resultatutvikling, samt månedlig gjennomgang av 
enheter i klinikkene med merforbruk av ressurser. 

Administrerende direktør følger opp klinikkene og forventer tydelige, forsterkede 
tiltak, både økonomitiltak og logistikk-tiltak for å redusere ventetider og 
fristbrudd. Foretaket har en vedvarende høy styringsfart og dermed en betydelig 
utfordring i 2019. Tiltak er budsjettert inn med ulike innslagspunkter gjennom 
året, spesielt i annet halvår 2019, og disse vil konkretiseres for styret i de neste 
styremøtene. Administrerende direktør vil vurdere å legge opp til et sent august-
styremøte med en ny økonomistatus. 

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 danner 
rammer for systematisk arbeid med kvalitet og skal gi kostnadsforbedringer i 
foretaket. 16 prosjekter er under planlegging for å bidra til forbedringer i de neste 
årene. Det vises til presentasjon i orienteringer fra Administrerende direktør. De 
16 prosjektmandat som er i konseptfase gjennomføres det nå gevinstanslag på. 
Programmet er fremdeles i etablering, med full bemanning i august. Gevinster vil 
først og fremst kunne forventes i 2020. Administrerende direktør vil konkretisere 
gevinstpotensialet i de kommende styremøter høsten 2019. 


