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Kvalitetsparametere pr november 2019

Status Utvikling Trend Kommentar:

pr.1.12.19 siste mnd.

Ventetider avvikletsomatikk 71 positivt Mål 55 dager på avviklede pasienter i somatikk; ØNH,Øye,ortopedi,plastikk trekker opp

voksenpsyk. 45 negativt Mål 40 dager i voksenpsykiatri, behandlerkapasitet utfordrende.

Fristbrudd 2643 / 5,0% positivt Ortopedi, ØNH, plastikk,mamma/endokirurgi og øye har økende utfordringer. Ulike tiltak igangsatt

Disse fagene har i sum om lag 300 ventende brudd av 426 totalt, som kommer ila neste mnd.

Pakkeforløp kreft 70% / 70% hiå nøytralt Prostata har utfordringer, bryst bedret, også øvrige forløp i november noen svake

Epikrisetider ,andel 1.dag 62 % nøytralt Somatikk på mål 70%-bedret i nov., VOP godt over mål 50%, men ned i nov,

Forfalte kontakter 10,7 % nøytralt 7 fag har 50% av utfordringen: Ortopedi,ØNH,Øye,Nevro ,Revma, indremed.SSF,Barn SSK

Tvangstiltak psykiatri ikke målsatt nøytralt Liten stigning fra 2018 til 2019, plan laget og iverksatt,sept-oktober positiv

Avslagsrate psykaitri 23% BUP / 30% VOP positivt Krav til reduksjon fra 2018, ny plan utarbeidet i oktober 2019



Plastikk

• Lege nr 3 i rotasjon tilsatt fra 1.10.19, og det planlegges nå noe ekstra innleie des. 2019 og 3 mnd i 2020 for å få kontroll på fristbrudd og 
betydelige ventelister.

• Stor økning til SSA av hudkreftpasienter, prosjekt i gang på arbeidsfordeling for hudkreftpasienter på tvers i SSHF. Det er etablert ett 
henvisningsmottak (SSA), men pasientene må fordeles og det må utarbeides plan for oppfølging.

Øye:

• Etablere øyeinjeksjonspoliklinikk ved SSF. Tilgang på øyelege, og arbeider med avklaring opp mot øyeavdelingen ved SSA. 

• Ekstra lege er leid inn ut året for å ta hånd om etterslep; oppgaveglidning fra leger til optiker og sykepleier. 

• Mulighet for å få tilbake ytterligere en overlege i fast stilling fra 1.4.20., men mangler p.t. fast hjemmel. Vi har bedt analyseteamet om 
bistand til å estimere framtidig kapasitetsbehov innen øyefaget.

Ortopedi

• Kapasitet ortopedi samlet SSHF, felles videomøter – første møte 31.10

• SSF: SSF har ledig kapasitet som ukentlig tilbys SSA/SSK, Overføre pasienter tilbake til SSF, Ortoped rekruttert (starter januar 2020). Index 
kan økes ved at ortopedene fra SSK tar mer kompliserte pasienter til SSF, flere Øhj pasienter til SSF, Booke flere inn til poliklinikk. 
Opplæring merkantil. Grovrydde i ventelister, 

• SSK: Ortopedi SSK: Har fått på plass begge stillingene fra september, fin nedgang i sept på 300. Gjennomgang overbehandling/uønsket 
variasjon, operasjonseffektivitet. Øker merkantil bemanning for å håndtere aktivitetsvekst. Avtalt økning med en halv time UTA til 
overlegene fra omlegging av arbeidsplaner- dette gir rom for 400 polikliniske pasienter per år. Dekker ca. halvparten av forventet behov 
for frivillig poliklinikk i 2020 for å unngå fristbrudd. 

• SSA: Netto en liten økning i kapasitet - 6 overleger + LIS tilbake fra gruppe I i høst.  Forventer spesialist til ny hjemmel i mars 2020. Høy 
aktivitet på fritidspoliklinikk siste to mnd. – dette har bidratt til reduksjon i ventelister og forfalte kontakter. Det oppfordres fra det 
ortopediske miljøet ved SSA om å videreføre særordningen for fritidspoliklinikk for å holde unna.

Hjerte Ny CT på plass, økt kapasitet. Tidsavgrenset kveldspoliklinikk, evt Helfo. Foreløpig dekker dette behovet for CT-angio, men dette er 
sårbart. 
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ØNH: 

• ØNH er bedt om å gjennomgå forfalte kontakter. 

• ØNH har planlagt 10 ettermiddager med frivillig poliklinikk SSA, i gang SSK 

• To ekstra audiografer for økt kapasitet hørselsentraler Arendal og Kristiansand

• Ny hørselsentral i Flekkefjord fra november 2019, 1100 pasienter pr. år. 

Pakkeforløp kreft – prostata

• Prostata: Audit alle pasienter i pakkeforløp prostata i 2019. Utredning (OF1), kapasitet på behandling (OF4) er problemene.  Tiltak for 
bedre kapasitetsutnyttelse radiologi og BDS

• SSA: Brystkreft. Når ØNH flytter i nytt modulbygg på SSK gir det muligheter for å avgi noe plass til Radiologisk avd. Det er krever  
nødvendig ombygging . BDS – trippel-us meldt HELFO

Øvrige medisinske fag

• Lunge, endokrinologi og gastromedisin har stort antall forfalte kontakter. Fristbrudd unngås ved fritidspol og ved å skyve på kontroller. 
Planlegging av effektiv utnyttelse poliklinikk gjennom bl.a. god fordeling av LIS-leger innen medisin og vurdering av oppgaveglidning. 

Revma

• LIS leger inn i poliklinisk kontroller, tar tid, uerfarne, men dyktige. Kveldspoliklinikk mindre aktuelt

• Forfalne kontakter: 473 journaler gjennomgått og 35 % av ventelistepasientene var avsluttet uten behov for innkalling, 
pasientadministrative rutiner forbedres. 

• Go-Treat-It, venter på SP – innstallering, reduserer poliklinikk-behov
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Akkumulert resultat 

Resultatet er korrigert for gevinster ved salg av personalboliger (3,9 mill kr), salg av 
barnehagen og tomter (13,7 mill kr) og salg av andre anleggsmidler (0,5 mill kr).
November inneholder ISF oppgjør 2018 med +5,6 mill.kr ( engangseffekt)

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Budsjett 2019 Estimat 2019

Resultat 2018 pr måned 4 744    3 265    2 645    5 402    5 427    2 930      4 497    391       3 040    1 428    23 885  23 897  57 655    

Resultat 2019 pr måned 4 952    3 477    853       -1 301   2 252    -8 747     3 858    4 849    -3 327   5 100    5 647    17 613    40 000                20 000             

Budsjettavvik 1 619    144       -2 480   -4 634   -1 082   -12 080   524       1 516    -6 661   1 767    2 313    -19 054  


