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DEL I – ANALYSETEAMET OG HOVEDFUNN 
 

1. Bakgrunn for og formål med Analyseteamet  

1.1 Bakgrunn 

Styret vedtok på sitt møte i juni 2019 som en oppfølging av den alvorlige økonomiske 

situasjonen, følgende: 

Styret ber administrerende direktør til styremøtet i september legge fram en 

konkretisering med effekt av pågående tiltak, KOM og andre nødvendige tiltak. 

Dette for å sikre SSHF nødvendig investeringskapasitet innen 2020-2022. 

 

Denne bestillingen fra styret er bakgrunnen for at administrerende direktør etablerte 

masterplanen. Som del av masterplanen skal klinikkene implementere tiltakspakker slik 

at SSHF oppnår økonomisk bærekraft og investeringsevne.  

 

Analyseteamet ble som følge av masterplanen etablert med ressurser fra SSHF, og med 

støtte fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF).  

 

Hensikten med analyseteamet er å skape en felles forståelse av situasjonsbildet og å 

skape beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltaksarbeidet. 

 

KOM-programmet vil samtidig gjennomføre forbedringsarbeid som understøtter driften 

i klinikkene, mens gjensidige lederavtaler skal skape forpliktelser og ledelse helt ut i 

alle ledd. 

 

1.2 Formål 

Formålet med analyseteamet er å: 
 Skape felles forståelse internt om økonomiprofilen i foretaket, inkl. 

inntektsfordelinger psyk/TS og somatikk, samt internt mellom lokasjoner – med 

basis i regional inntektsmodell og interne modeller 

 Skape fellesforståelse for hvor SSHF har potensial til forbedringer i driften 

 Skape et kunnskapsgrunnlag om forbruk av helsetjenester, 

egenbehandlingsgrad ift andre sykehus, kapasiteter innen fagområder ift andre 

sykehus, sengekapasiteter, utskrivningsklare pasienter med mer 

 

Dette skal gjøres ved å:  

 Benchmarke SSHF mot andre sykehus, spesielt på produktivitet og HR data 

(«hva er forskjellen på Vestre Viken, SiV og SSHF ?») (Både somatikk og 

psyk/TSB), herunder se på KPP opp mot andre sykehus 

 Finne ut hvordan stab, tekniske tjenester og fellestjenester er bemannet, samt 

kostnadsbruk i fellestjenestene sammenliknet med andre sykehus 

 Inkludere både somatikk, psykiatri/TSB, lab og røntgen så langt mulig, 

samt se på utvalgte fagområder i SSHF i mer detalj 

  

Gjennom dette arbeidet skal det skapes et kunnskapsgrunnlag om forbruk av 
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helsetjenester, egenbehandlingsgrad sammenlignet med andre sykehus, kapasiteter 

innen fagområder sett i forhold til andre sykehus, sengekapasiteter, utskrivningsklare 

pasienter med mer.  

 

Analyseteamet skal bidra til at SSHF gjør de riktige endringene som fører til bedre 

pasienttilfredshet, bedre behandlingsresultater, mer effektiv ressursbruk og økt 

arbeidsglede.  

 

Analysene er å anse som verktøy for klinikkenes videre prioriteringer og tiltak for å 

skape en bærekraftig økonomi.  

 

1.3 Premisser  

Bakgrunnen for styrets bestilling av en konkretisert effekt av tiltakene som skal 

gjennomføres i SSHF, ligger i følgende situasjonsbilde: 

 

Foretakets resultatutvikling siste 5+ år viser et merforbruk i somatikk på 100 mill kr 

hvert år, så reelt sett brukes mer penger enn foretaket har til somatikk. Utfordringsbildet 

har økt hvert år de siste 5+ årene uten at foretaket har klart å redusere kostnader.  

 

Det er en tretthet i organisasjonen da det har vært jobbet med tiltak de siste 10 årene, 

men nye kostnadsområder har økt mer enn gevinster ved tiltak.  

 

Når SSHF sammenlikner seg med sammenliknbare foretak, ser man at andre foretak har 

klart å snu en negativ trend. Det er derfor et behov for å kartlegge hvilke grep disse har 

tatt for å redusere kostnader gjennom nye måter å jobbe på. Analyseteamets funn vil gi 

SSHF bedre grunnlag for å treffe de riktige beslutningene om hvilke områder som bør 

prioriteres i endringsarbeidet.  

 

2. Organisering og fremgangsmåte 

2.1 Analyseteamets sammensetning og arbeid 

Analyseteamet er organisert med medlemmer fra SSHF og HSØ RHF. Arbeidet kom i 

gang først i september, da det ble etablert en formell struktur og ressurspersoner ble 

utpekt.  

 

I kjølvannet av oppstartsmøtet ble det blant annet innhentet informasjon fra klinikkene 

om relevante analyseområder, identifisert hvilke analyser som allerede finnes, 

planlegging av videre arbeid, framdrift og utarbeidelse av kommunikasjonsplan. 

  

I oktober ble det arrangert en workshop med avdelingsledere i klinikkene, tillitsvalgte, 

Brukerutvalget og verneombud. Dette for å få innspill og forankre planene for det videre 

arbeidet.  

 

Det er administrerende direktør og foretaksledelsen som «eier» arbeidet med og funnene 

som gjøres av analyseteamet.  

 

I første omgang ble det etablert et team for fase 1 som skal skape forståelse og aksept 
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for den økonomiske situasjonen samt kartlegge potensial for endringer i driften. 

 

Analyseteamet ble besluttet lagt til Økonomiavdelingen, og Annlaug Øygarden Brekke 

(økonomisjef) koordinerer arbeidet ved SSHF. Tilsvarende ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe fra HSØ RHF. 

 

Følgende er med i analyseteamet: 

 

Fra SSHF: 

o Økonomisjef Annlaug Øygarden Brekke 

o Seksjonsleder virksomhetsdata Jan-Erik Tunaal-Larsen  

o Rådgiver KOM/økonomi Kirsti Hobbesland Brandsvoll  

o Rådgiver økonomi Kjell-Arne Haaland  

Rådgiver organisasjonsavdelingen Elise Stray  

 

Fra HSØ RHF: 

o Mona Stensby, økonomi og koordinering fra HSØ RHF 

o Nicolai Møkleby, HR, fag og helhet samt forankring 

o Richard HR-analytiker, benchmark HR tall 

o Lars Rønning, somatikk - analyser og produktivitet  

o Christian Thoresen, psykiatri og TSB  

o Hilde Anita Utseth, økonomi 

 

Fagdirektør ved Vestre Viken HF, Halfdan Aass, har bidratt i arbeidet med 

kvalitetssikring av analyseområder og innspill til analysene.  

 

2.2 Kommunikasjon og forankring 

Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for arbeidet med analyseteamet. 

Følgende kommunikasjonsmål er skissert: 

 Kunnskapsbaserte beslutninger for å nå målene vi setter oss.  

 Vi benchmarker oss mot oss selv og mot sammenlignbare sykehus. 

 Vi skal skape felles forståelse for hvor SSHF har potensial til 

endring/forbedringer i drift og organisering av virksomheten. 

 

I kommunikasjonsplanen skisseres også målgrupper, og betydningen av å forankre 

beslutninger og funn hos de ulike målgruppene. Foruten foretaksledelse og klinikkenes 

avdelingsledere, er følgende grupper sentrale: 

 

Tillitsvalgte og verneombud: Et godt samarbeid på foretaksnivå og klinikknivå som 

må opprettholdes. Vi skal forholde oss til hovedavtalen på alle ledelsesnivåer. God 

involvering helt ned på nivå 4 

Brukerorganisasjoner: Bruke møtetidspunkt i Brukerutvalg og Ungdomsrådet 

Kommuner: Benytte ny og styrket struktur, samt egne møter. Likeverdig samhandling. 

Foretaksledelsen holder kommunene løpende orientert, og lytter til innspill. Tidlig ute 

med informasjon og involvering når tilbud reduseres som påvirker kommunene og deres 

tjenesteyting. 

 

Rapport for fase 1 vil distribueres til TV/VO for innspill. Innspill og tilbakemeldinger 

vil bli hensyntatt i det videre arbeidet i fase 2.   
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2.3 Metode og datagrunnlag 

Det har blitt laget en framdriftsplan som inneholder viktige milepæler og involvering. 

Framdrift og innhold i fase 1 kan skisseres på følgende måte: 

 

 
 

Analyseteamet har vært på agenda i foretaksledermøtene underveis i arbeidet. Funn og 

videre oppfølging har dermed løpende blitt forankret, kvalitetssikret og justert. 

 

Det ble i oppstarten avholdt en egen halvdagssamling med avdelingsledere i SSHF der 

analyseteamets arbeid ble presentert og diskutert.  

 

Teamet har jobbet med klinikkene, spesielt innen somatikken og med foretaksstabene. 

Det har blant annet vært innhentet innspill fra klinikker om relevante analyseområder, 

vært avholdt egne kvalitetssikringsmøte somatikk med klinikkdirektør og controllere.  

 

Ved benchmark mot sykehus i dybdeanalyser, ble det valgt ut å sammenligne SSHF 

med Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset i Vestfold HF. Grunnen til 

dette er at to av disse foretakene har flere lokasjoner som kan være sammenlignbar med 

SSHF. Alle tre foretakene har bedre produktivitet enn SSHF (målt i kostnad pr DRG fra 

Samdata og Kostnad per pasient). Disse tre foretakene har vært svært behjelpelige med 

å oversende data og informasjon om egen drift til bruk i analysene. I enkelte analyser er 

flere foretak tillagt sammenligningen etter hva vi har hatt tilgjengelig av data og for å få 

et bredere sammenligningsgrunnlag.  

 

I arbeidet med analysene, har det blitt innhentet bakgrunnsinformasjon og statistikk fra 

en rekke relevante kilder, som: 

Samdata (Helsedirektoratet) 
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Norsk pasientregister (NPR) 

Egne bemanningsoversikter GAT 

Årsverksoversikter fra SAS EG 

Helfo 

Helseatlas 

Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Analyser av egne data, enhet for virksomhetsdata 

Eksisterende analysemateriell i HSØ 

 

2.4 Om leveransen 

Fra oktober og frem til styremøtet 12. desember, har det blitt jobbet med å innhente og 

tilpasse analysene til SSHFs virksomhet. Etter hvert som analysene har blitt utarbeidet, 

har det på flere områder vært nødvendig å grave enda litt dypere for å finne kvalitative 

gode svar.  

 

Analyseteamets arbeid og de foreløpige funnene som legges frem, er å anse som verktøy 

for klinikkene i deres videre prioriteringer og tiltak for å skape en bærekraftig økonomi i 

Sørlandet sykehus HF som helhet. 

 

Denne rapporten er dermed en foreløpig, første rapport som vil bli supplert etter hvert 

som flere analyser og vurderinger hentes inn og bearbeides.  
 

Følgende underlagsmateriale vil gjøres tilgjengelig for klinikkene i det videre arbeidet:  

 Bemanning pleieressurser og merkantile/helsesekretær nedbrutt per klinikk som 

kan sees opp mot benchmark fra HSØ  

 Sammenstilling med oversikt over vaktordninger for 4 foretak (SSHF, Innlandet, 

Vestre Viken og Vestfold) 

 Modell innen kostnad per pasient (KPP-modell) som kan drilles ned på fag 

og/eller DRG  

 Enhetskostnadsbetraktninger innen KPP  

 

Det er også flere nye modeller (f.eks. henvisninger) som er under utvikling og vil gjøres 

tilgjengelig. 

 

Verktøy og metode for analyse av eksempelvis operasjonseffektivitet, 

poliklinikkutnyttelse og lignende vil utvikles underveis i forbedringsarbeidene.  

 

I denne rapporten har vi valgt å presentere hovedfunnene for SSHF som helhet først 

(kapittel 3), og i samme kapittel komme med anbefalinger om videre arbeid. 

I neste kapittel (kapittel 4) presenterer vi funn per analyseområde. Med dette håper vi 

innholdet i rapporten blir lettere tilgjengelig for leseren. 

 

3. Hovedfunn SSHF som helhet 

Befolkningen i opptaksområdet til Flekkefjord har et høyt forbruk av DRG-poeng per 

innbygger, mens Kristiansand og Arendal har et lavt forbruk. I 2018 brukte 366 (Norge 

369) av 1000 innbyggere fra Agder somatiske helsetjenester på en eller flere måter. 
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Sørlandet sykehus har i de siste årene hatt kortest liggetid sammenlignet med andre 

sykehus i Helse Sør-Øst, og hadde i 2018 en gjennomsnitt liggetid på 3,4 dager. 

 

I perioden 2011-2018 har SSHF hatt en lavere vekst i DRG-poeng sammenlignet mot 

utvalgte foretak, mens veksten i kostnader til somatikk er på gjennomsnittet. 

Kostnadene har forholdsmessig økt mer enn inntektene sammenlignet mot andre 

foretak. 

 

SSHF har i en valgt referansegruppe i HSØ for somatikken den høyeste kostnaden per 

behovsjusterte innbygger i 2018. SSHF sitt kostnadsnivå innen PHV/TSB pr innbygger 

ligger noe under snittet i gruppen av foretak. 

 

I KPP (kostnad per pasient) for 2018 er SSHF sin kost per DRG-poeng innen somatikk 

7 % over referansesykehusene Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold 

og Helse Stavanger. Dette tyder på et stort potensial knyttet til økt produktivitet. 

 

Historisk har SSHF hatt en høy andel aktivitet innen dagbehandling/poliklinikk. SSHF 

har hatt en svakere vekst enn andre foretak i perioden 2011 til 2018 og har nå en andel 

dagbehandling/poliklinikk på et gjennomsnittlig nivå av foretakene i sammenligningen. 

 

3.1 Potensial for forbedring i driften 

Tabellen viser et utdrag av funn som gir potensial for forbedring i driften. 

 

Funn Anbefalinger 

Målt mot antall liggedøgn i 2018, har 

SSHF ca. 200 flere sykepleiere/ 

helsefagarbeidere enn gjennomsnittet i 

Helse Sør-Øst 

Gjennomgang av kapasitet på 

sykepleier/helsefagarbeidere må ses på i en 

større sammenheng siden 53% av 

pleiebemanningen er knyttet til sengepost. 

Gjennomgang av drivere for pleiebemanning 

kan være:  

• Belegg 

• Andel som avklares i mottak 

• Størrelse og antall sengeposter 

• Antall poliklinikker  

• Antall operasjonsteam 

• Samdrift i perioder med redusert aktivitet (på 

tvers av lokasjoner) 

• Andel stengte senger i helger (gjennomgå 

operasjonsprogrammet og se på konsekvenser 

for helgebemanningen mellom ukedagene) 

Det anbefales også oppfølging av de som trenger 

oss mest (er allerede et KOM-prosjekt) 

Målt mot antall polikliniske 

konsultasjoner, har Sørlandet sykehus 

HF cirka 50 årsverk flere merkantile 

stillinger og helsesekretærer innen 

somatikk og somatisk rehabilitering 

enn gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. 

Her er det noe usikkerhet knyttet til 

Prosjekt med fokus på mer effektiv 

journaldokumentasjon bør igangsettes. Bedre 

bruk av teknologi, oppgavedeling og 

effektivisering av prosessene bør vurderes.  
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ulik praksis for fordeling av årsverk på 

tjenesteområdene. 

Foretak med høy produktivitet (Vestre 

Viken og Sykehuset Telemark) har 

begge innført talegjenkjenning som 

verktøy.  

Målt i antall DRG-poeng, har 

Sørlandet sykehus HF 3 prosent færre 

DRG-poeng per lege enn 

gjennomsnittet av utvalgte helseforetak 

i regionen. DRG-poeng per lege i 

SSHF som gjennomsnitt av de utvalgte 

helseforetakene ville gitt økte ISF-

refusjoner på tilnærmet 50 millioner 

kroner. 

 

 

Samtidig har SSHF fortiden en 

kapasitetsutfordring med et økende 

antall pasienter som er forsinket til 

planlagt oppmøtetidspunkt. Det er 

derfor behov for å øke 

pasientbehandlingen innen enkelte 

fagområder, spesielt for poliklinikk. 

I et 3-4 års perspektiv så er legebemanning totalt 

sett på et fornuftig nivå. Legebemanning bør 

være under overvåking og alle økninger bør 

begrunnes mot aktivitetsvekst, 

kapasitetsutfordringer og/eller risiko/sårbarhet. 

 

Riktig nivå på koding av pasientopphold bør 

gjennomgås for å sikre at de aktivitetsbaserte 

inntektene er korrekte. Prosjekt på dette bør 

igangsettes.  

 

Aktiviteten bør økes innen enkelte fagområder. 

Det bør sees på: 

• Har vi optimal bruk av behandlingsressurser, 

kan vi tilrettelegge bedre for optimale 

arbeidsprosesser (KOM-prosjekt) 

• Bruk av teknologi for oppfølging /monitorering 

av enkelte pasientgrupper (KOM-prosjekt) 

• Oppgaveforskyvning (KOM-prosjekt) 

I SSHF er det 10 prosent flere pasienter 

enn gjennomsnittet i Helse Sør-Øst 

som legges inn på øyeblikkelig hjelp 

med en kirurgisk DRG, og 7 prosent 

flere pasienter enn snittet i Helse Sør-

Øst som legges inn på øyeblikkelig 

hjelp med medisinsk DRG. 

Relevante fagråd bør gjennomgå eksisterende 

praksis og se om det er muligheter for 

forbedringer.  

 

Vurdere å implementere DAECA (Directory of 

Ambulatory Care for Adults)  i våre 

styringssystemer for å kunne gi 

styringsinformasjon til de enkelte klinikkene. 

Det er ulikheter i omfang av 

vaktordninger når SSHF sammenlignes 

mot Sykehuset i Vestfold, Vestre 

Viken og Sykehuset Innlandet. Dette 

må ses i sammenheng med størrelse på 

opptaksområder. 

En faglig gjennomgang er ønskelig slik at SSHF 

har de hensiktsmessige vaktordninger 

 Vurdere aktiv tid etter kl 20 på fagområder 

som har hjemmevakt og kommer inn igjen 

på aktiv tid 1-2 timer rundt kl 20 

 Vurdere vaktlag og andel vakttid pr uke pr 

fagområde opp mot andre foretak 

 Analysere forskjeller i utvidet tid opp mot 

andre foretak 

 Analysere bruk av vikarbyrå 

 Analysere bruk av individuelle tillegg 
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SSHF har lav produktivitet i henhold 

til tall fra kostnad per pasient. 

Kostnadene ville vært ca. 210 mill kr 

lavere (7%) med kostnadsnivå lik 

snittet i referansegruppen. Det er ulik 

bruk av Oslo universitetssykehus og 

ulik bruk av private lab/rtg-tjenester 

mellom foretakene. Dette er faktorer 

som tilsier at potensialet er 25-50 mill 

kr. lavere enn matematisk beregnet 

potensial. Det er stort potensial innen 

både medisinske og kirurgiske DRG-

er.  

Det er nødvendig å gå inn i de enkelte sykehus 

sine kostnadsdrivere for å kunne identifisere 

potensialer. De enkelte sykehus/klinikkene må 

gjennomgå sin drift og identifisere 

forbedringstiltak for å sikre en effektiv 

pasientbehandling og optimal bruk av 

ressursene. Analyseteamet vil understøtte 

arbeidet i klinikkene.  

 

Innføring av oppgavetildeling for leger i GAT 

kan føre til at legekostnadene blir mer nøyaktig 

fordelt i KPP-modellen, noe som fører til at 

kvaliteten på KPP-data øker.   

 

Funn innen psykisk helsevern voksne:  

• Befolkningen på Sørlandet har 

høyere andel innleggelser i 

voksenpsykiatri enn gjennomsnittet 

i landet  

• Flere opphold per individ 

• Lavere liggetid per individ 
 

Driftsforhold og pasientflyt, reinnleggelser og 

pasienter med særskilt høyt behov for 

helsetjenester bør analyseres.  

 

Klinikk for psykisk helse bør analysere områder 

med muligheter for produktivitetsøkning samt 

bestille analyser av analyseteamet med formål 

om å understøtte forbedringsarbeid innen både 

psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern 

barn og TSB.  

 

   

Analyser er gjennomført med ulike vinklinger. Det vil ikke være mulig å totalt summere 

potensialene som er beskrevet i rapporten, da positiv utvikling på et område kan påvirke 

flere områder.  

 

3.2 Forslag til videre arbeid (fase 2) 

Analyseteamet har i fase 1 bidratt til å identifisere potensial for forbedringer i drift og 

besitter modeller og verktøy som kan benyttes av klinikkene i sitt tiltaksarbeid.  

 

I fase 1 har det vært størst fokus på å forstå ulikheter mellom SSHF og andre foretak på 

foretaksnivå. Det er gjennom arbeidet vært et uttalt behov fra klinikkene om ytterligere 

analyser for å forstå ulikheter i drift og mulighetsrom innenfor hver klinikk. I det videre 

analysearbeidet bør klinikkvise analyser og analyser som understøtter KOM-prosjekter 

bli prioritert.  

 

Det anbefales for fase 2 en tilnærming hvor klinikkene, KOM-programmet og 

analyseteamet koordinerer videre analysearbeid som skal ha som hensikt å understøtte 

klinikkenes endringsbehov.  
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Forslag til plan for Fase 2  

 Kartlegge analysebehov til klinikkene og stabsavdelingene 

 Avtale fremgangsmåte og frister med hver enkelt klinikk/stabsavdeling 

 Beslutningsstøtte for tiltakspakker 

 Utarbeide prosess og involvering for kvalitetssikring 

 Analyseteamet får ansvar for løpende oppdatering av tidsplaner og rapportere 

fremdrift til foretaksledelsen 

 

Forslag til formål med arbeid i Fase 2  

 Gi foretaksledelsen mer konkret beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak  

 Gi klinikkdirektørene og klinikkenes ledergrupper økt forståelse av egen drift og 

kunnskap om områder med potensial for endring 

 Understøtte klinikkene med relevante styringsdata og analyser i 

omstillingsarbeidet 
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DEL II - ANALYSER 
 

4. Analyseteamets funn per område 

Ved hjelp av diverse datagrunnlag, kan vi sammenligne forbruk av 

spesialisthelsetjenester i vårt opptaksområde mot andre opptaksområder i landet. Dette 

gir oss en pekepinn på hvordan SSHF ligger an mht hvor mye pasientbehandling vi får 

ut av hver krone, sammenliknet med andre helseforetak. 

Her presenteres funn fra ulike analyser som er gjort. Disse vil kunne danne grunnlag for 

anbefalinger for prioritering av tiltak. 

 

4.1 Analyser somatikk fra HSØ RHF 

Hovedfunn i analysene utført av Helse Sør-Øst RHF: 

 Sørlandet sykehus HF har kapasitetsutfordringer som gjør at aktiviteten bør økes 

innen enkelte fagområder. Dette vil særlig gjelde den polikliniske aktiviteten. 

 Sørlandet sykehus HF har høyere andel 

sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere enn gjennomsnittet av øvrige 

helseforetak i Helse Sør-Øst  

 Sørlandet sykehus HF har kort liggetid, det kan synes som om det kan være 

potensial for å øke andel som avklares samme dag for å redusere innleggelser  

 

4.1.1 Forbruk 

Ved sammenligning av DRG-poeng per innbygger mellom lokalsykehusene i Sørlandet 

sykehus HF og enkelte andre foretak/lokalsykehus i Helse Sør-Øst, har befolkningen 

som tilhører opptaksområdet til Flekkefjord høyest rate av DRG-poeng per innbygger i 

2018. Det er sammenlignet med opptaksområdene til Arendal, Kristiansand, Bærum, 

Lillehammer, Drammen, Skien, Vestfold, Østfold og Kongsberg. Befolkningen som 

tilhører sykehusene i Arendal og Kristiansand har lavest antall DRG-poeng per 

innbygger, sammen med Sykehuset Østfold HF. Per september 2019 er nivået for 

Flekkefjord lavere enn i 2018. 
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4.1.2 Produktivitet 

Produktivitet måles på ulike måter. Figuren under viser utviklingen i antall årsverk og 

DRG-poeng innen somatikk for utvalgte foretak per september i perioden 2011-2019. 

 
 

For Sørlandet sykehus HF viser oversikten at den største endringen i brutto månedsverk 

var fra 2014 til 2015, uten at DRG-poengene økte tilsvarende.  

Gjennomgang på enkelte stillingskategorier viser:   

 Målt mot antall liggedøgn i 2018, har Sørlandet sykehus HF i underkant av 200 

flere sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere enn gjennomsnittet i Helse Sør-

Øst  

 Målt mot antall polikliniske konsultasjoner, har Sørlandet sykehus HF om lag 50 

årsverk flere merkantile stillinger og helsesekretærer enn gjennomsnittet i Helse 

Sør-Øst. Her er det noe usikkerhet knyttet til ulik praksis for fordeling av årsverk 

på tjenesteområdene  

 Målt i antall DRG-poeng, har Sørlandet sykehus HF 3 prosent færre DRG-poeng 

per lege enn gjennomsnittet av utvalgte helseforetak i regionen.  

Per september 2019 er forskjellen økt til 4,6 prosent færre DRG-poeng per lege 

sammenlignet med gjennomsnittet av utvalgte helseforetak i regionen.  

 

Oversikten under viser totale antall DRG-poeng, antall somatiske legeårsverk og DRG 

per legeårsverk i 2018:  
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DRG-poeng per lege i Sørlandet sykehus HF som gjennomsnitt av helseforetakene over 

ville gitt økte ISF-refusjoner på tilnærmet 50 millioner kroner. 

 

4.1.3 Samhandling  

En stor andel pasienter avklares samme dag. Likevel har Sørlandet sykehus HF 10 

prosent flere pasienter enn gjennomsnittet i Helse Sør-Øst som legges inn på 

øyeblikkelig hjelp med en kirurgisk DRG, og 7 prosent flere pasienter enn snittet i 

Helse Sør-Øst som legges inn på øyeblikkelig hjelp med medisinsk DRG. 

Det kan være potensiale i samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Siden 

gjennomsnittlig liggetid er kort, kan det være en indikasjon på at innleggelser kunne 

vært unngått.  

 

4.1.4 Kapasitet 

Det forventes at sykehusene har god planlegging av egen virksomhet og drift, samt god 

utnyttelse av tilgjengelige ressurser til enhver tid. Indikatoren «passert planlagt tid» skal 

bidra til systematisk oppfølging av antall pasienter som ikke innkalles til planlagt tid i et 

forløp, og kan gi uttrykk for utfordringer med kapasitet innenfor de enkelte 

fagområdene. Indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» er 

beskrivende for hvor mange kontakter som er «forsinket» i forhold til opprinnelig plan.  

 

Sørlandet sykehus HF har en økende andel pasienter som har passert planlagt tid. 

Oversikten under viser fagområder med størst utfordringer:  

HF Aktivitet utført i eget HF Somatiske legeårsverk DRG per legeårsverk

Akershus universitetssykehus HF 92 766                                 677                                   137                              

Sykehuset i Vestfold HF 56 354                                 372                                   152                              

Sykehuset Innlandet HF 100 222                               690                                   145                              

Sykehuset Telemark HF 42 090                                 318                                   133                              

Sykehuset Østfold HF 68 394                                 522                                   131                              

Sørlandet sykehus HF 73 529                                 546                                   135                              

Vestre Viken HF 108 641                               777                                   140                              

Sum 541 996                               3 902                               139                              

Aktivitet dersom SSHF likt snitt 75 801                                 -3,0 %

Avvik mot snitt 2 272                                    
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Det er ulike årsaker til foretakets utvikling på passert planlagt tid. Med unntak av tre 

fagområder viser oversikten over at det er en betydelig negativ utvikling i foretaket. 

Utfordringene økte spesielt mellom mars og juni 2019, men Sørlandet sykehus har 

ligget på et høyt nivå før dette. 

 

4.1.5 Veien videre og anbefalinger fra HSØ RHF 

 

Kapasitetsutfordringer 

Sørlandet sykehus HF har kapasitetsutfordringer som gjør at aktiviteten bør økes innen 

enkelte fagområder. Dette vil særlig gjelde den polikliniske aktiviteten. For å øke 

aktiviteten med dagens ressursbruk kan følgende være nyttig: 

 

 Tilrettelegge for optimal bruk av behandlingsressursene. I regional 

utviklingsplan er et av hovedtiltakene «ta tiden tilbake» Det vil ha stor effekt for 

Sørlandet sykehus å optimalisere legene sine arbeidsprosesser ved redusere ikke 

verdiskapende tid. Eksempler på dette er effektive arealer, effektive IKT 

systemer, optimalisere poliklinikkdagene (kan man håndtere flere rom med 

støtte fra annet helsepersonell?), operasjonsprogrammene, arbeidsplanene, 

planleggingshorisont, pasientsammensetning på poliklinikkdagene (nyhenviste 

vs. kontroller mv), vaktordninger osv. 

 Bruk av teknologi for oppfølging /monitorering av enkelte pasientgrupper.  

 Vurdere mulighet for oppgaveforskyvning. ISF-ordningen er utvidet de senere år 

med å inkludere flere helsepersonellgrupper. Det finnes flere eksempler på gode 

sykepleiepoliklinikker i Helse Sør-Øst, men også annet helsepersonell bør kunne 

involveres tettere i behandlingsforløpene.  

 

Pleiebemanning 

For å vurdere pleiebemanning (sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere) anbefaler 

Helse Sør-Øst RHF at det tas en gjennomgang av drivere for pleiebemanning. 53% av 
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pleiebemanningen er knyttet til sengepostene, en gjennomgang må derfor omfatte 

bredere enn kun sengepostene. Eksempler på aktuelle drivere kan være:  

 Belegg 

 Andel som avklares i mottak 

 Størrelse og antall sengeposter 

 Antall poliklinikker  

 Antall operasjonsteam 

 Samdrift i perioder med redusert aktivitet (på tvers av lokasjoner) 

 Andel stengte senger i helger (gjennomgå operasjonsprogrammet og se på 

konsekvenser for helgebemanningen mellom ukedagene)  

 

I regional utviklingsplan er et av hovedtiltakene som er beskrevet rettet mot de som 

trenger sykehusene mest og treffer en sårbar og ressurskrevende gruppe med skrøpelige 

eldre og multisyke. Sørlandet sykehus HF er langt fremme med avansert 

hjemmebehandling (antibiotika) og har/er i ferd med å igangsette arbeid mot disse 

gruppene i samarbeid med utvalgte kommuner. I Norge er det Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF som har kommet lengst med pasientsentrerte team, erfaringene herfra er 

at man har fått gode effekter på innleggelser og dødelighet. Pleieresursene har viktig 

kompetanse som vil være avgjørende for å kunne lykkes med en omstilling med 

integrerte helsetjenester.    

 

4.2 Analysefunn somatikk fra SSHF 
 

SSHF har gjennomført supplerende analyser som det redegjøres for i dette kapittelet. 

 

4.2.1 Samdata 2018 

Kostnader til spesialisthelsetjenesten i Norge har i perioden 2008 til 2018 hatt en 

realvekst på 17%, mot en befolkningsvekst på 11% i samme periode. Kostnaden var 

142,5 mrd. i 2018. Årsak til høyere realvekst i kostnader enn i befolkningen skyldes 

blant annet endring i befolkningens alderssammensetning. Befolkningen i aldersklassen 

67-79 år har i samme periode som over økt med 46%. En annen årsak til vekst i 

kostnader er mer bruk av ny medisinsk teknologi og dyre medisinske legemidler.  

Data fra Samdata er vasket og transformert for sammenligning. I en del av oversiktene 

er det også korrigert for forskjeller i demografi, spesielt for alders- og 

kjønnssammensetning i tillegg til blant annet forskjeller i strukturelle behov. 
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I perioden har kostnadsveksten for det somatiske området vært omtrent 17%, mens det 

har vært 8% vekst for psykisk helsevern, og 51% vekst for rusbehandling.  

 

  
 

Forbruk av helsetjenester i Agder 

I 2018 brukte 366 (Norge 369) av 1000 innbyggere fra Agder somatiske helsetjenester 

på en eller flere måter. Utviklingen fra 2014 er stigene for Agder og flere andre 

opptaksområder. Befolkningen i Telemark og Innlandet bruker mer helsetjenester enn 

Agders befolkning, mens det er lavere forbruk i andre sammenlignbare opptaksområder. 

For døgnopphold totalt har Agders befolkning lavere forbruk enn sammenlignbare 

opptaksområder. Flere andre foretak har hatt en større reduksjon i andel døgnopphold 

siden 2014, mens for Agder er resultatet i 2018 redusert kun med 3 prosent siden 2014, 

noe som er forventet med et allerede lavt forbruk som utgangspunkt. 

 

Sørlandet sykehus sitt aktivitetsnivå 

Sørlandet sykehus har i de siste årene hatt kortest liggetid sammenlignet med andre 

sykehus i Helse Sør-Øst, og hadde i 2018 en gjennomsnitt liggetid på 3,4 dager.  

Sørlandet sykehus har i perioden 2014-2018 ikke nevneverdig klart å øke veksten i 

DRG-poeng for innlagte pasienter, mens en del andre foretak har klart nettopp dette. I 

2018 produserte sykehuset 52.351 DRG-poeng for innlagte pasienter.  
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Samme forhold gjelder også for DRG-poeng opptjent på dagbehandling og poliklinikk. 

Lav vekst preger Sørlandet sykehus sammenlignet med andre foretak i perioden 2014-

2018.  

 

Et måltall som tidvis blir brukt er kostnader pr liggedøgn. Sørlandet sykehus ligger 

relativt høyt sammenlignet med andre helseforetak, men det må korrigeres noe på grunn 

av sykehusets korte liggetider. Det blir færre døgn å fordele kostnader på sammenlignet 

med andre foretak.  

 

Et annet brukt måltall er kostnad pr DRG-poeng. Sørlandet sykehus har i perioden 

negativt utmerket seg som foretak med høyest eller nest høyest kostnad pr DRG-poeng.  

Oppsummert har situasjonen for Sørlandet sykehus forverret seg i perioden ved at 

kostnadsveksten har vært betydelig større enn aktivitetsveksten.  

 

 

 

4.2.2 Produktivitet i henhold til kostnad per pasient (KKP) 

Kostnad per pasient (KPP) er en nasjonal standardisert metodikk for oppfølging av 

produktivitet i helseforetakene. Helseforetakene har vært pålagt av Helsedirektoratet å 

rapportere KPP-data for somatikk fra og med regnskapsåret 2016. KPP-data brukes av 

Helsedirektoratet til å fastsette DRG-vekter. Eksempelvis vil DRG-vekter for 2020 bli 

basert på KPP data fra 2018. 

 

Kostnadsgrunnlaget i KPP er alle pasientrelaterte kostnader innen somatikk inkludert 

tilhørende andel av felleskostnader. Kostnader fordeles ut til hvert enkelt 

sykehusopphold basert på nøkler som blant annet kan være tidsdrevne (liggetimer 

sengepost, stuetid operasjon, konsultasjonstid poliklinikk). Det vil være noe usikkerhet i 

kostnadsgrunnlaget knyttet til datakvalitet, ulikheter i organisering og presisjon i 

fordelingsnøkler. Fordeling av legekostnader til sengepost, poliklinikk og akuttmottak 

etc. er spesielt utfordrende pga. lite faktiske registeringer.  

KPP skal være et kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak og understøtter 

benchmarking og læring mellom helseforetak.  

 

Analyseteamet har sett på kostnad per DRG-poeng basert på KPP data for 2018. Det er 

gjort en sammenligning mot en gruppe referansesykehus som har lik størrelse og 
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innhold som SSHF og samtidig høy produktivitet. SSHF er brutt ned på de 3 

sykehuslokasjonene for å kunne fange opp ulikheter i produktivitet.1 

 

Kost per DRG – alle omsorgsnivå 

 

 
  

I SSHF fordeles 3,1 mrd. kr i KPP modellen. Kostnaden ville vært ca. 210 mill kr lavere 

(7%) med kostnadsnivå lik snittet i referansegruppen. Med samme kost pr DRG som 

VVHF ville kostnaden vært 290 mill kr lavere (9%). Det er ulik bruk av Oslo 

universitetssykehus og ulik bruk av private lab/røntgentjenester mellom foretakene. 

Dette er faktorer som tilsier at potensialet er 25-50 mill kr lavere enn matematisk 

beregnet potensial. Produktivitetsmålene må også sees opp mot forbruk/samhandling. 

God utnyttelse av ressurser gir høy produktivitet, men det må samtidig gjøres vurdering 

av kapasitet sett i forhold til behov og rammefinansiering.  

 

Kost per DRG – Kirurgiske DRG-er døgn/dagbehandling 

  
 

Oversikten viser kirurgiske DRG-er innen døgn- og dagbehandling. Matematisk 

kostnadsdifferansen er beregnet mot referansegruppen i tabellen. SSHF har en 

kostnadsulempe på 100 mill kr (10%) sammenlignet med referansesykehusene. Fordelt 

mellom lokasjonene er dette Arendal 60 mill kr. (17%), Flekkefjord 11 mill kr. (11%) 

og Kristiansand 29 mill kr (6%). 

 

Av opphold med et visst volum hvor det er høyere kostnad i KPP-modellen kan nevnes 

HDG 8 muskel og skjelett, ØNH, HDG 11 nyre og HDG 12 og 13 sykdommer i 

kvinnelige og mannlige kjønnsorganer. 

 

                                                 
1 DRG-poeng er matematisk beregnet basert på DRG-liste for 2018 (obs! eventuelle «liggedagstillegg» og andre 

tillegg er ikke med i denne modellen). Oversiktene inkluderer ikke AFR, PCI, Stråle, Nyfødtintensiv, ICD og SEF 

for å sammenligne mest mulig lik virksomhet. Ett DRG-poeng var i 2018 satt til 43 428 kr 
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Kost per DRG – Medisinske DRG-er døgn/dagbehandling 

  
 

Oversikten viser medisinske DRG-er innen døgn- og dagbehandling. Matematisk 

kostnadsdifferansen er beregnet mot referansegruppen i tabellen. SSHF har en 

kostnadsulempe på 87 mill kr (7%) sammenlignet med referansesykehusene. Fordelt 

mellom lokasjonene er dette Arendal 56 mill kr (13%), Flekkefjord 9 mill kr (6%) og 

Kristiansand 22 mill kr (3%). 

 

Av opphold med et visst volum hvor det er høyere kostnad i KPP-modellen kan nevnes 

sykdommer i nyre og urinveisinfeksjoner, sykdommer under svangerskap og fødsel og 

fordøyelsesorganer.  

 

Kost per DRG – Polikliniske DRG-er 

  
 

Det er en lavere kostnad i Kristiansand pr poliklinisk DRG enn referansegruppen. 

Matematisk kostnadsdifferansen er beregnet mot referansegruppen i tabellen. SSHF har 

en kostnadsulempe på 2 mill kr (0,4%) sammenlignet med referansesykehusene. 

Kristiansand har en kostnadsfordel på 12 mill kr (4%), mens Arendal og Flekkefjord har 

kostnadsulemper på henholdsvis 12 mill kr (6%) og 2 mill kr (4%). 

 

Analyser innen polikliniske DRG’er er sårbare fordi det er stor sensitivitet knyttet til 

hvor stor andel av legekosten som er fordelt til poliklinisk virksomhet. Det er også 

utfordrende å gå ned på hoveddiagnose-nivå på grunn av ulikheter i organisering og 

fordeling av kostnader. 

 

Oppsummering og veien videre KPP 

KPP er et kontinuerlig arbeid. Avdelingene og fagmiljøene må involveres for å sikre 

korrekt registrering av data for derigjennom å øke forståelse for bruk av KPP som et 

verktøy i styringen. KPP gir ikke «svar», men bare flere spørsmål. Det oppstår ofte 

behov for analyser av bakenforliggende kostnadsdrivere.  
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Oppgavetildeling i GAT er en forutsetning for planlegging av legens tid. Det vil være en 

positiv bieffekt om oppgavetildelingen i GAT på legens tid også kan brukes i KPP-

modellen. Fordeling av legekostnader vil da bli mer nøyaktig fordelt.  

 

Det er nødvendig å gå inn i de enkelte sykehus sine kostnadsdrivere for å kunne 

identifisere potensialer. De enkelte sykehus/klinikkene er nødt til å gjennomgå sin drift 

og identifisere forbedringstiltak for å sikre en effektiv pasientbehandling og optimal 

bruk av ressursene. Analyseteamet vil understøtte arbeidet i klinikkene.  

 

4.2.3 Foretaksanalyse kostnadsutvikling 

Hensikt i denne analysen er å se på overordnet utvikling av kostnad pr tjenesteområde 

sammenlignet med andre sykehus. I tillegg er det analysert kostnad pr innbygger innen 

tjenesteområdene somatikk og psykisk helsevern og rus (kapittel 4.2.4 og 5.3).  

 

Kostnadsutvikling og utvikling i DRG-poeng 

Kostnadsutviklingen viser at SSHF har hatt en økning i kostnader innen alle 

tjenesteområder på 11 % fra 2016 til prognose 2019, noe som er på snittet i 

sammenligningsgruppen (11,4 % i gjennomsnitt). Kostnadene har lav eller negativ vekst 

fra 2016 til 2017 grunnet innføring av merverdiavgiftskompensasjon.  

 

 
 

Innen tjenesteområde somatikk så er veksten i kostnader 11,7 % mot 12 % i 

gjennomsnitt fra 2016-019. Selv om SSHF har en kostnadsøkning på snittet i 

sammenligningsgruppen så er det vesentlig å se kostnadsutviklingen opp mot 

aktivitetsutviklingen i somatikken. Utvikling i DRG-poeng sier noe om endringer i de 

aktivitetsbaserte inntektene i somatikken. SSHF oppnådde i 2018 72.806 DRG-poeng 

som tilsvarer aktivitetsbaserte inntekter lik 1,6 mrd kr.  

 

SSHF har hatt en utvikling i DRG-poeng på 2,8 % fra 2016 – 2018, fra 70.828 poeng til 

72.806 poeng. Snittet for gruppen er 4,12 %. Med vekst i DRG lik snittet for gruppen 

ville økningen vært ca 1000 DRG-poeng tilsvarende 20 mill kr.  
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Fra 2011 er veksten i DRG 4 % for SSHF. Gruppen samlet har en vekst på 17 % i DRG-

poeng. Med samme vekst som gjennomsnittet ville SSHF oppnådd ca 9000 DRG-poeng 

som utgjør om lag 200 mill kr i økte inntekter.  

 

Grafen nedenfor viser relativ utvikling i DRG-poeng fra 2011 – 2018. 

 
 

Aktiviteten kan grupperes i døgnopphold, dagbehandling og poliklinikk. Historisk har 

SSHF hatt en høy andel aktivitet innen dagbehandling/poliklinikk. I 2011 var SSHF 

blant topp 3 i andel DRG til dag/poliklinikk. I perioden 2011-2018 har flere foretak økt 

mer enn SSHF. SSHF har lavest vekst i DRG til dag/poliklinikk i gruppen av 

sammenlignbare foretak. Gjennomsnittlig vekst i gruppen er 37 %, mens SSHF har hatt 

22 % vekst. DRG-poeng til døgnbehandling har gått ned i perioden, mot snitt vekst på 9 

% samlet for alle foretak i gruppen. 
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Oppsummert kostnadsutvikling og utvikling DRG 

SSHF har hatt lavere vekst i DRG-poeng sammenlignet mot utvalgte foretak, mens 

veksten i kostnader til somatikk er på gjennomsnittet. Kostnadene har forholdsmessig 

økt mer enn inntektene sammenlignet mot andre foretak.  

4.2.4 Kostnad somatikk per innbygger  

I kostnad per innbygger er avregning private leverandører, abonnementsordning i 

regional inntektsmodell, omfordeling lab/røntgen tillagt kostnaden for tjenesteområde 

somatikk. Det er korrigert for gjestepasientstrøm mellom foretakene. 

Befolkningsgrunnlaget er korrigert for behovsindeksen. Behovsindeksen angir andel 

behov i forhold til andel befolkning per sykehusområde og sier noe om det relative 

behovet for tjenester for hvert tjenesteområde. I behovsindeksen blir det blant annet tatt 

hensyn til alderssammensetning i befolkningen, dødelighet og sykelighet, 

uføretrygdede, utdanningsnivå og levekårsindeks. I tillegg kompenseres det for ulik 

kostnadsstruktur som reiseavstand, andel ikke vestlige-innvandrere og forskning.  

 

Kostnadsnivået per innbygger til SSHF innen somatikk har ligget høyt i hele perioden. 

Det er en høyere vekst ved SSHF enn snittet for gruppen (7,3 % for SSHF vs. 5,4 % 

gjennomsnittlig vekst). Nedgang fra 2016-2017 skyldes innføring av 

merverdiavgiftsordningen. Med lik kost per capita som Sykehuset Innlandet og Vestre 

Viken ville kostnaden vært ca 100 mill kr lavere ved SSHF i 2018.   

 

 
 

Oppsummert har SSHF en høyere kostnad pr innbygger innen somatikk enn snittet i 

gruppen av foretak (behovsjustert befolkning). 
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4.2.5 Vaktordninger for leger 

Vaktordningene til Sørlandet sykehus er kategorisert og sammenstilt for analyseformål. 

Analyseteamet har innhentet sammenligningsgrunnlag fra Sykehuset Innlandet, 

Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken slik at benchmarking er mulig. Dette har vært et 

manuelt arbeid med mulighet for feil. Opplysningene vil kvalitetssikres videre når vi får 

underlag med utbetaling vaktlønn fra de enkelte foretak. Det er etterspurt vaktordninger 

ved Tynset sykehus ved Sykehuset Innlandet (mangler foreløpig i oppstillingene). 

 

Foretakene har ulikt antall lokasjoner, noe som er naturlig gitt at det er ulik geografi. 

Sykehuset i Vestfold har et lite geografisk området og ett sykehus. SSHF har tre 

sykehus, mens Vestre Viken har fire sykehus (+Hallingdal sykestue) og Sykehuset 

Innlandet har fem akuttsykehus. Revmatismesykehuset er tatt med fordi de ligger i 

umiddelbar nærhet til Sykehuset Innlandet, Lillehammer og dekker fagfeltet 

revmatologi for befolkningen på Innlandet.  

 

Vaktordninger og opptaksområder 

Vaktordninger innen somatisk aktivitet og størrelse opptaksområde for sykehusene er 

illustrert i figuren. Anestesi, rehabilitering, immunologi/transfusjon og radiologi vises 

ikke. Opptaksområde Tynset er foreløpig lagt under Elverum i påvente av oppdaterte 

data om vaktordninger. 

 

 

 
 

Antall vaktordninger somatikk per sykehus 

Oversikten nedenfor gir et tall på antall vaktlag (LIS 1, Lis 2-3 og overleger) med vakt 

innfor ulike fag fordelt på lokasjoner. Det er totalt 249 ulike vaktordninger ved de fire 

foretakene i sammenligningen. Henholdsvis 74 ved Sykehuset Innlandet (inkludert 
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Revmatismesykehuset Lillehammer), 34 ved Sykehuset i Vestfold, 70 i Vestre Viken og 

71 ved SSHF.  2 

 

 
 

Antall vaktordninger somatikk som er tilstedevakt, hjemmevakt og beredskap 
Vaktordninger har ulik kostnad avhengig om hvor stor del som er tilstedevakt og 

hjemmevakt. Hjemmevakt avlønnes typisk med at 4 timer hjemmevakt tilsvarer 1 time 

tilstedevakt (e.g. hjemmevakt 1:4). NB! Vaktordninger er angitt som hjemmevakt selv 

om det inngår aktiv tid i deler av døgnet/uka. Motsatt er vaktordninger som har 

tilstedevakt deler av døgnet, men ikke hjemmevakt, angitt som tilstedevakt (eks Revma 

ved Somatikk Kristiansand).  

 

For å vite om det er kostnadsulemper med vaktordninger så innhentes det regnskaps- og 

lønnsdata fra foretakene. Det er naturlig å anta at strukturutfordringer knyttet til 

geografi vil kunne gi kostnadsulemper. 

 

 
 

                                                 
2 IMM = Immunologi og transfusjonsmedisin2 
 

Radetiketter ANE BUA GYN KIR ORT MED NEV ONK RAD REHAB REVMA ØNH Øye IMM

Total 

sum

SI HF 9 4 6 18 15 2 7 1 4 4 2 72

Beredskap utenom ordinær arbeidstid 1 1

Hjemmevakt 1:4 3 2 2 8 7 1 6 1 4 4 1 39

Tilstedevakt 1:1 6 2 3 6 8 1 1 27

Tilstedevakt 1:3 1 4 5

SIV 2 3 2 5 2 8 2 2 2 2 2 2 34

Beredskap 1:5 1 1

Beredskap utenom ordinær arbeidstid 1 1

Hjemmevakt 1:4 2 3 1 4 1 2 2 2 17

Tilstedevakt 1:1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 15

SSHF 9 5 4 14 4 18 2 1 5 1 1 3 2 2 71

1:1, 1:3 og 1:4 1 1

Beredskap utenom ordinær arbeidstid 1 4 1 1 7

Hjemmevakt 1:4 2 3 1 8 3 7 1 1 3 1 2 2 1 35

Tilstedevakt 1:1 6 1 2 5 1 7 1 2 1 26

Tilstedevakt 1:3 1 1 2

Revmatismesykehuset Lillehammer 2 2

Hjemmevakt 2 2

VV 7 2 9 11 10 17 2 7 1 2 2 70

Hjemmevakt 1:4 1 1 7 4 9 1 5 1 2 2 33

Tilstedevakt 1:1 6 2 6 3 3 7 1 2 30

Vakt 1:3 2 1 3 1 7

Total sum 27 14 21 48 16 58 8 3 21 4 4 11 10 4 249
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Overleger som har aktiv tid etter klokken 20 har rett til 38 timers uke i stedet for 40 

timers uke. 2 timer utvidet tid pr uke utgjør en kostnad pr år på ca 92.000 kr inklusiv 

sosiale kostnader pr lege. I SSHF er det 17 ulike vaktlag som har aktiv tid etter klokken 

20. 3 

 

Antall vaktordninger per fagområde innen somatikk 
Ser man foretakene under ett så fordeler vaktordningene seg innenfor disse fagfelt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Fotnote: Aktiv tid etter kl 20 gir rett til redusert uketimetall fra 40 til 38 timers uke. Dvs at om overleger jobber 42 

timers uke så betaler man 4 timer utvida tid pr uke mot 2 timer ift om utgangspunktet var 40 ift 38 timer. 

Kostnaden på 2 timer utvida tid pr uke er kr 633 pr time + sos. Omkostninger 
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Endring i vaktordninger fra 2016 til 2019 ved SSHF 

 

SSA SSF SSK 

 MED: 

Dublert Lis 2 på 

indremedisin 1:1 

høsten 2019 

 KIR: 

Plastikk kirurgi vakt 

man-tor 1:4 fra jan 

2019 

 KIR: 

Seksjonert vakt 

gastrokir og uro fra 

oktober 2018 

 RAD: 

Aktiv tid hele døgnet 

på LIS fra mars 2019 

 KIR: 

Ortoped fra SSK / 

Ortoped SSF vakt ved 

SSF fra våren 2019 

 RAD: 

Radiologi beredskap 

er fjernet, 

Rad.SSK/SSA dekker 

dette 

 

 ANE: 

Anestesi overlege dekker opr. 

team 2 i helg  

 BARN: 

Neonatalberedskap 1:4 

 MED: 

2 ekstra visitt leger i helg 1:1 fra 

2018 

 MED: 

Overgrepsmottak for Agder fra 

vår 2016 

 KIR: 

Dublert Lis 2 på kir 12-21 1:1 

man til fred våren 2019 

 ANE: 

«Trombectomivakt» kommer i 

2020 

 

Vaktordninger for leger og veien videre 

Enkelte områder innen vaktordninger bør vurderes videre:  

 Vurdere aktiv tid etter kl 20 på fagområder som har hjemmevakt og kommer inn 

igjen på aktiv tid 1-2 timer rundt kl 20 

 Vurdere vaktlag og andel vakttid pr uke pr fagområde opp mot andre foretak 

 Analysere forskjeller i utvidet tid opp mot andre foretak 

 Analysere bruk av vikarbyrå 

 Analysere bruk av individuelle tillegg 

 

5. Psykisk helsevern voksne 

5.1 Bakgrunn 

Helse Sør-Øst RHF har bidratt i analysearbeidet ved Sørlandet sykehus HF. Under 

gjennomgås aktivitetsparametre ved klinikk for psykisk helsevern voksne ved Sørlandet 

sykehus HF.  

 

5.2 Funn fra analyser 
Det er en noe lavere andel av befolkningen til SSHF som har kontakt med psykisk 

helsevern voksen sammenlignet med gjennomsnittet i Norge og Helse Sør-Øst (inkl. 

avtalespesialister). Pasientene mottar mer poliklinisk behandling korrigert for innbygger 

ved sykehus/DPS, og det er særlig en viktig satsning på ambulant oppfølgning og 

innsats ovenfor de mest alvorlige syke. Det er samtidig et volum polikliniske opphold 

for pasienter med uspesifiserte diagnoser. Forløpsanalyser kan gi indikasjon på om det 

for eksempel tar lengre tid før disse pasientene får spesifiserte diagnoser eller om det er 

pasienter med lavere indikasjon for spesialisthelsetjeneste. Disse analysene må også 

utføres med avtalespesialister, noe som vil kunne påvirke resultatet.  
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Pasienter bosatt i opptaksområdet til SSHF blir i større grad innlagt til døgnbehandling 

enn gjennomsnittet i Norge og i Helse Sør-Øst. Dette kan indikere mindre stringent 

indikasjon for innleggelse. Videre har pasienter innlagt til døgn flere opphold per 

individ, men samtidig færre akkumulerte liggedøgn per individ over en to-årsperiode. 

Dette kan være en positiv effekt av satsningen på ambulant oppfølgning. At pasientene 

er i hyppig kontakt med ambulant team og har lav terskel for innleggelse, og at dette 

igjen gir kortere innleggelser. Det er et merforbruk av liggedøgn i 2018 på 9 prosent 

standardisert for alder og kjønn, sammenlignet med gjennomsnitt i Helse Sør-Øst. 

Forbruket av liggedøgn var på snitt i 2016 og 2017. En viktig årsak til merforbruk av 

liggedøgn i 2018 synes å være at det legges inn en høyere andel av befolkningen 

sammenlignet med gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. 

 

5.3 Kostnad psykisk helsevern og TSB per innbygger  

I kostnad per innbygger er avregning private leverandører tillagt kostnaden for 

tjenesteområdene psykisk helsevern og TSB. Gjestepasientstrøm mellom foretakene er 

ikke korrigert for da det forutsettes at det ikke vil gi store utslag i analysen. 

Befolkningsgrunnlaget er korrigert for behovsindeksen (forklaring ovenfor under 

kostnad somatikk per innbygger).  

 

SSHF sitt kostnadsnivå PHV/TSB pr innbygger ligger noe under snittet i gruppen av 

foretak. For estimat 2019 er kostnaden per innbygger beregnet til 4670 kr, mens snittet 

for gruppen er 4816 kr. SSHF har hatt en kostnadsvekst fra 2016 tilnærmet snittet for 

gruppen, totalt 9,1 % mot 9 % i snitt.  

 

 
 

Oppsummert er kostnad pr innbygger innen PHV/TSB under snittet blant foretakene i 

sammenligningen.  


