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Virksomhetsrapporten for oktober legges fram for styret. Denne inneholder 
resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, 
for SSHF samlet. 

Sørlandet sykehus har de siste åtte årene hatt en negativ produktivitetsutvikling 
sammenlignet med de øvrige foretakene i HSØ.  Resultatutviklingen de siste 5 
årene inneholder et merforbruk i somatikk på ca. 100 mill.kr hvert år, og 
utfordringsbildet har økt hvert år disse 5 årene uten at foretaket har klart å 
redusere sine kostnader.  

Arbeidet med masterplan økonomi som ble presentert i september-styremøtet, 
skal bidra til en forbedring i økonomien. Arbeidet med masterplanens 
tiltakspakker er videreført g konkretisert siden Ikke minst vil resultatet av 
analysearbeidet bidra til å målrette økonomiarbeidet. Analysearbeidets rapport er 
i ferdigstilling i desember, og administrerende direktør benytter delanalyser til 
prioritering av tiltak i tiltakspakkene etter hvert som de leveres. Noe utredning vil 
videreføres gjennom de første månedene i 2020.  

Økonomisk resultat av driften i oktober ble +4,8mill.kr, som er 1,8 mill. over 
budsjett. Hittil i år viser driften et resultat på +12,0 mill.kr. Salgsgevinst leiligheter, 
barnehage og tomter gir et positivt bidrag på 16,9 mill.kr utover dette.  Resultatet 
inneholder justering for endringer i pensjonskost og rammer i RNB, som netto 
utgjør -4,9 mill.kr.  

Den daglige driften viser tydelige styringsutfordringer både på aktivitet og 
ressursforbruk, samt på utvikling i ventetider, fristbrudd, pakkeforløp kreft og 
andre kvalitetsparametere. Disse er beskrevet i rapporten under samt i 
virksomhetsrapport-presentasjonen. Det arbeides målrettet med gode tiltak for 
forbedring. 

Oppdaterte økonomitavler i klinikkene viser at 2019-tiltakene står for en 
innsparing på 30 mill.kr. (helårseffekt 52 mill.kr.), og det har skjedd en utflating på 
utviklingen av årsverk i somatikken. Særlig somatikk Arendal kan vise til 
resultater. Arbeidet med masterplanen må fortsette med stor tyngde, både for å 
sikre effekt av tiltakene som er identifisert, men også med å identifisere nye tiltak. 
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Forslag til vedtak 

 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober 2019 til etterretning. 

2. Styret legger vekt på at administrerende direktør har igangsatt et betydelig 
arbeid med masterplan. Styret merker seg at det arbeides godt og 
systematisk med dette, og vil følge utviklingen tett fremover. 
 

Vedlegg til saken 

 Virksomhetsrapport oktober 2019 
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Saksfremlegg 

Virksomhetsrapport for oktober 2019 

Rapporten er skrevet med basis i de vedlagte lysbilder som presenterer 
grunnlagsdata for foretakets ulike mål.  

1. Overordnet kommentar 

Sørlandet sykehus har de siste åtte årene hatt en utvikling med en stadig 
forverring av produktivitet sammenlignet med de øvrige foretakene i HSØ.  
Resultatutviklingen de siste 5 årene inneholder et merforbruk i somatikk på 
ca. 100 mill. hvert år, og utfordringsbildet har økt hvert år i denne perioden uten at 
foretaket har klart å redusere sine kostnader. Når foretakets økonomi nå skal 
forbedres, er det et betydelig snuarbeid som gjennomføres. Det pågår omfattende 
ledelsesforankring i foretaksledelsen og klinikkledelser og det kommuniseres 
tydelige forventninger til ledere på avdelings- og enhetsnivå til endringsarbeidet.  

Masterplanens hovedgrep er tiltakspakker i klinikkene, bidrag fra KOM-
programmet, og et analysearbeid som skal brukes til prioritering av 
endringsarbeidet. Det er en sammenheng mellom økonomi, aktivitet og 
produktivitet.  Arbeidet med masterplan og analyseteam vil også ta høyde for 
produktivitetstall og kapasitet i enkelte fag.  Klinikkene følges tett opp på sine 
tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, og forbedring av kapasiteten og 
logistikken for å redusere køene av ventende fremover. 

Foretaksledelsen utvikler en modell sammen med KOM-programmet for 
gjennomføring av endringsarbeidet i klinikkene. Den såkalte Pitstop-modellen gir 
en koordinert gjennomføring av flere prosjekter samtidig innenfor enkelt-
fagområder og skal være klar for innføring over nyttår. Hensikten er en bedre 
helhetlig utnyttelse av ressursene på tvers av foretaket. I tillegg til å fokusere på 
faglighet og pasientsikkerhet, skal gjennomgangene av fagområdene ha fokus både 
på aktivitet, produktivitet og økonomi.  

Det er en krevende endringstakt i foretaket, med både internt initierte prosjekter 
og store regionale IKT-prosjekter. Det arbeides med en best mulig 
gjennomføringsplan (porteføljestyring) for KOM-prosjekter og regionale IKT-
prosjekter. Porteføljestyringsverktøyet vil presenteres i styrets desembermøte. 

Det arbeides godt med konkretisering av tiltak i samtlige klinikker, og klinikkene 
jobber systematisk videre med iverksetting av disse. Gitt utviklingen de siste årene 
baseres omstillingen seg på et skikkelig planarbeid, med forventet hovedeffekt fra 
2020.  Resultater fra analyseteamet vil gi foretaksledelsen et bedret 
kunnskapsgrunnlag for identifisering av potensialer og gjennomføring av tiltak.  

Administrerende direktør har forsterket oppfølgingen av klinikkene gjennom ulike 
tiltak. Det er lagt inn ekstra økonomimøter med klinikkenes samlede ledergrupper. 
Tidligere i oktober arrangerte administrerende direktør en utvidet ledersamling 
med foretaksledelse, avdelingssjefer i klinikkene, samt representanter fra 
tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. Økonomi, ledelse, masterplanen og KOM-
programmet var på dagsorden.   
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2. Driften i oktober og hittil i år 

Pakkeforløp 

For pakkeforløp kreft er det god måloppnåelse. Målet for 2019 er 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 og 
brystkreft. Det har generelt vært en betydelig bedring i måloppnåelse for de fleste 
forløpene gjennom våren 2019, og med dette ligger vi i sum på måltallet. Oktober 
ble dessverre en svak måned med 63 % oppnåelse. 

Administrerende direktør forbereder organisasjonen på forbedring av logistikken i 
pakkeforløp kreft, med fokus på de to områdene brystkreft og prostatakreft. Det er 
hentet inn erfaringer fra andre foretak som drøftes i fagråd og fagmiljø.  

Det arbeides i regionen med å etablere målinger innenfor pakkeforløp i psykisk 
helse og rus (7 forløp).  SSHF har igangsatt et arbeid i oktober sammen med Vestre 
Viken for å etablere lokalt monitoreringsverktøy, slik at KPH kan følge 
iverksettingen av sine pakkeforløp. Dette forventes i pilotdrift ila desember. 

Aktivitet 

Når det gjelder aktiviteten, var den sum i oktober over budsjett i somatikken. 
Spesialt Arendal var positiv, mens Flekkefjord lå noe etter. Dagkirurgi som lå noe 
under, samlet 0,4 % over i DRG-poeng. KPH var på budsjett i VOP, over i TS og noe 
under i BUP i oktober. 

Hittil i år viser inneliggende pasienter 389 pasienter under budsjett, 
dagbehandling 980 pasienter over og poliklinikk 2270 pasienter over. I sum -1 326 
ISF poeng /-2,6 % under budsjett. 
 

Prioriteringsregelen 

Prioriteringsregelen ble oppfylt pr oktober samlet sett, med en poliklinisk vekst på 
om lag +2,5 % i voksenpsykiatri og TSB +5,4 % mot + 1,7 % i somatikk. 
Barne- og ungdomspsykiatrien ligger nå på -0,3 % fra 2018 og etter budsjett. 
Her forventes noe bedring mot slutten av året da tiltak er igangsatt. Ventetidene 
oppfyller ikke prioriteringsregelens mål da de er over for voksenpsykiatri og 
somatikk, men bedring i VOP i oktober separat sett. 
Kostnadsveksten oppfyller kravene om større vekst i psykiatri og TSB enn 
somatikk. 

 

Ventetid og fristbrudd 

SSHF har store utfordringer med ventetid og fristbrudd i somatikken og det har 
vært jobbet aktivt med tiltak i klinikkene. Tiltakenes effekt har i noen grad slått 
inn, og ventetidene for avviklede pasienter er i sum forbedret i oktober, og er 68 
dager i somatikk snitt mot 67 på samme tid i fjor og 55 dager som mål. 
Voksenpsykiatrien er 40 dager som mål. Vi ser en utfordring med å komme under 
55 dager i somatikk. Mens psykiatri og TSB ligger an til å ha riktig nivå ved 
inngangen til 2020. Det er vedvarende enkelte fagområder som har utfordringer, 
så som ØNH, øye, ortopedi og plastikkirurgi. Innen disse områdene har vi sett både 
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vekst i antall ventende nyhenviste pasienter og vekst i ventetider for disse. Det 
positive i oktober er reduksjon i ventende i ortopedi Kristiansand. 

Når det gjelder ortopedi, rapporterer Kristiansand og Flekkefjord at evaluering av 
rotasjonsordningen viser at den fungerer godt. Kristiansand ser også god effekt av 
nyansatt ortoped, og kveldspoliklinikk, og de avviklet et høyt antall nyhenvisninger 
også i oktober. Det er også flere pasienter som henvises direkte til AFR.  

Ventetidene for ventende innen voksenpsykiatri er nå 33 dager, mens Barne- og 
ungdomspsykiatrien er på 21 dager og TSB er nede på 19 dager. 

Antall nyhenviste ventende pasienter i foretaket er pr. 01.09.2019 på 13 645 i 
somatikk og 603 innen psykiatri og TSB. Dette er en økning på vel 600 pasienter i 
løpet av det siste året, og om lag 2300 pasienter fra 1.1.2018. Det er særlig 
områdene ØNH, ortopedi, plastikk-kirurgi som har stått for økningene. I alle 
områdene er tiltak igangsatt for å bedre dette fremover, bl.a. er det ansatt 
ortopeder, etablert ny hørselssentral i Flekkefjord fra november og ny 
turnusordning for plastikkirurger.  

 
Psykiatrien har hatt en nedgang på 80 ventende siden 1.1.2018, men også her er 
rekruttering av behandlerårsverk fortsatt krevende. Det benyttes innleie av 
personell med vedtakskompetanse ved flere avdelinger. 

Problemet med ventetider fører til problemer med fristbrudd, som er 6,4 % i 
oktober og 5,0 % hittil i år. 353 brudd i oktober gir 2311 hittil i år mot 1169 hittil i 
fjor, noe som viser tydelige utfordringer i kapasitet og pasientlogistikk. Det gjelder 
også her Øye, ØNH, ortopedi og plastikk-kirurgi, samt at noen medisinske fag har 
betydelig antall brudd. Administrerende direktør følger nøye opp klinikkledelsen 
og forbedringstiltak etableres og følges opp løpende. Det arbeides bl.a. med 
rekruttering av nye øyeleger og med å prioritere opp operasjonskapasitet for 
ortopedi. 

Det er også 622 pasienter som pr 01.11.2019 har gått i fristbrudd blant våre 
ventende pasienter (mot 812 pr august). Ortopedi står for 204 av disse, plastikk-
kirurgi 148 samt hørselssentraler 94. Det er særlig i de kirurgiske fagene nevnt 
over at kapasitet utfordres, i særdeleshet i Arendal og Kristiansand. KPH har kun 
14 og Flekkefjord 0 kommende brudd.  

Det er en positiv utvikling innen ortopedi i Kristiansand, hvor antall ventende er 
redusert med om lag 530 siden 1.9.19. 

Det er 141 ventende over 1 år hvorav plastikk-kirurgi 98, ortopedi 17, 13 i ØNH-
avdelingen og 13 innen øvrige fagfelt. Dette forventes noe forbedret ila 2019, da 
plastikk-kirurgi vil være fullt bemannet fra oktober, og hørselssentralen i SSF er i 
oppstart og får økt kapasitet. 

 

Forfalte kontakter 

Andel forfalte kontakter er om lag 10,5 % i oktober. Dette er over målet på 7 % og 
skyldes en kombinasjon av fag med lange ventelister/lang ventetid og til dels 
administrative rutinesvakheter. Bedring av merkantile rutiner og 
pasientlogistikk/planlegging ligger inne som tiltak i klinikkene, samt i KOM-
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programmet. Det er spesielt fokus på og oppfølging av 7 enheter som utgjør 50 % 
av antallet over frist. 

 

Økonomi 

Oppdaterte oversikter fra klinikkene viser at 2019-tiltakene står for en innsparing 
på vel 30 mill. kr, og det har skjedd en utflating på utviklingen av årsverk i 
somatikken sammenlignet med fjoråret. Særlig somatikk Arendal kan vise til 
resultater. 

Ressursbruken i foretaket lå i november-lønn (variabel lønn for oktober i 
november), 133 årsverk over budsjett og 14 under 2018 (barnehagen overdratt 
kommunen utgjør 11 årsverk) KPH står for 31 over budsjett og 7 over 2018 av 
dette. 

Hittil i år 2019 er merforbruket 73 årsverk over budsjett og 14 mer enn i 2018. 
Av dette er 49 mer enn budsjett og 18 mindre enn 2018 knyttet til somatikk. 
Dette er noe forbedring  ila de siste 3 månedene i stor grad knyttet til somatikk 
Arendals nedtak i senger og bemanning. Tiltak i masterplanen svarer ut noe av 
dette i tiltakspakke 1, og vil følges opp videre i tiltakspakker 2 og 3. 

Sykefraværet i foretaket for oktober kommer i neste månedsrapportering. 
Fraværet i september var på 6,3 % mot 6,5 % i 2018. Hittil pr september 6,6 % 
mot 6,9 % i 2018. Det er lavere langtidsfravær som bidrar mest til bedringen. 

Driftsøkonomien i foretaket er preget av fortsatt høyt ressursforbruk i somatikk, , 
samt lavere kostnader på høykostmedisiner og staber.  Psykisk helse og TSB fikk 
også i oktober et svakt resultat og ligger nå under budsjett akkumulert. I oktober 
viser foretaket et resultatavvik på +1,7 mill.kr mot budsjett korrigert for økte 
pensjonskostnader. Pensjonene ble kompensert i revidert nasjonalbudsjett i juni 
2019, men med 6 mill.kr underkompensasjon i 2019 for SSHF.  

Avviket hittil i år mot budsjett er -21,4mill. kr og reelt resultat fra driften +12,0 
mill.kr. Salgsinntekter ved salg av barnehage og tomter ga +13 mill.kr i september, 
og 3,2 mill.kr for leilighetssalg tidligere i år. Disse kommer i tillegg i totalresultatet 
som nå er +28,2 mill.kr hittil i år. Prognosen er noe forbedret samlet sett. Driften 
kan synes å gå mot +10-15 mill. kr i resultat. 
 

3. Administrerende direktørs vurdering 

Siden september-styremøtet er det arbeidet godt med masterplanens 
komponenter. Analyseteamet med støtte fra HSØ er etablert, og er i gjennomføring. 
Resultatet av analysearbeidet gir nødvendig beslutningsstøtte for prioritering av 
områder med potensial for forbedring. Foretaksledelsen har sammen med KOM-
programmet jobbet fram rammer for en modell for koordinert gjennomføring av 
prosjekter, den såkalte Pitstop-modellen. Modellen vil innføres først på de 
fagområdene der vi har utfordringer i driften. Det er fagområdene selv som skal 
«eie» gjennomgangene, og fagområdets Fagråd skal bistå. Det arbeides med en 
mest mulig skånsom gjennomføring av den samlede prosjektporteføljen, gjennom 
arbeid med porteføljestyring. 

Tiltaksarbeidet i 2019 har effekter, og viser gevinster på rundt 30 mill.kr for 2019, 
og ca 52 mill.kr i helårseffekt. Det arbeides videre med tiltakene i tiltakspakke 1, 
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som skal ha helårseffekt i 2020, samt tiltakspakke 2 som også legges inn i 
budsjettet i klinikkene nå.  

Analyser viser at SSHF de siste åtte årene har «tapt terreng» i produktiviteten 
sammenlignet med de øvrige foretakene i HSØ. De siste fem årene har en jobbet 
med økonomistyring, uten at dette har fått den ønskede effekt. Lønnskostnadene 
har økt, uten en tilsvarende produktivitetsvekst. Administrerende direktør setter 
nå inn en betydelig innsats for å skape en bedret forståelse for omstillingsbehovet, 
i organisasjonen. Det er administrerende direktørs oppfatning at situasjonen tas 
med stigende alvor i ledelse på alle tre nivåer, og at det er en vilje til å bidra til 
snuoperasjonen.  

Styresak på det forrige styremøtet om investeringsbehovet i foretaket 
understreker nødvendigheten av gjennomføring av masterplanen. Det er store 
investeringsbehov, som selv ved god oppnåelse av masterplanens mål, vil 
innebære tøffe prioriteringer. Foretaket har et vedlikeholdsetterslep, og store 
arealutfordringer. IKT-utgiftene øker. Det er et behov for å videreutvikle MTU, for 
å være i front i utvikling i pasientbehandlingen, både med tanke på gode tjenester 
for pasientene, men også med tanke på rekruttering og det å beholde dyktige 
medarbeidere. En kraftig bedring i økonomisituasjonen er også nødvendig for å bli 
prioritert i HSØ mht akutt-, kvinne og barneklinikk-bygg. 

Masterplanens kontekst er også betydelige drivere av budsjettene. Styrking av 
intermediær og intensiv-kapasiteten i Kristiansand, nye vaktordninger i 
Flekkefjord, udekkede kostnader ved innføring av trombektomi samt innføring av 
nye IKT-verktøy som elektronisk kurve og ERP-system utgjør slike drivere. En 
annen driver er årets streik som fikk konsekvenser både for elektiv aktivitet, økt 
ventetider og fristbrudd, både innen ØNH og ortopedi, men også i andre enheter. 

Klinikkene er i prosess med sine tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. 
Fordi omfanget på ventetider og fristbrudd er så omfattende, og årsakene til dels 
er rekrutteringsutfordringer, tar det noe tid før dette hentes inn igjen.  

De identifiserte gevinstene vil først og fremst kunne forventes i 2020 og fremover. 
System for overvåkning av gevinster av klinikkenes økonomitavler videreutvikles. 
Sak om budsjett 2020 og masterplanen legges frem i desembermøtet. 

 


