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Ingress 

Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2020. Hovedvekten er 

lagt på de økonomiske rammene til klinikkene og de hovedutfordringene foretaket har. 
 

Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2020 i sak om økonomisk 

langtidsplan i mai 2019, orientering om budsjettrammer 2019 i styremøtet i oktober 2019, 

samt til styrets vedtak i sak 045-2019; Samlet plan for budsjettbalanse – masterplan økonomi. 

Driftsrammene for 2020 vil kreve omfattende tiltak og endringsprosesser. Utfordringene som 

følger av merforbruket som gradvis har bygget seg opp over mange år, samt inntekts- og 

kostnadsendringer for 2020 som vil medføre krav til forbedringer og innsparinger i driften. 

Økonomiarbeidet må føre til en redusert styringsfart i driftsbudsjettet gjennom 2020, for å øke 

handlingsrommet for investeringer. Foretaket har et investeringsetterslep, slik sak om 

investeringsbudsjettet i oktobermøtet viste, jf. styresak 056-2019. Både arealer, 

medisinskteknisk utstyr og ikt-området har behov for økt investeringsbudsjett. Foretaket må 

kunne vise til budsjettbalanse for å kunne håndtere utgifter knyttet til tiltrengt bygg for akutt-, 

kvinne- barneklinikk i Kristiansand. 

Administrerende direktør har det siste året sammen med foretaksledelsen etablert nye rammer 

for en bærekraftig utvikling av foretaket. Virksomhetsprogrammet «Kvalitet og 

modernisering –for et bærekraftig sykehus – KOM, gir kompetanse og kapasitet til 

endringsarbeidet, og bidrar til tiltaksarbeidet i klinikkene. I juni bestilte administrerende 

direktør støtte fra Helse Sør–Øst RHF (HSØ) til et analysearbeid av foretaksinterne forhold og 

benchmarking fra andre foretak som beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak. Det ble i 

august 2019 etablert et analyseteam bemannet med egne analytikere og analytikere fra HSØ. 

Teamet arbeider tett med foretaksledelsen for å bidra til å identifisere forbedringsområder 

som klinikkene og KOM programmet i fellesskap kan gå inn i. 

En overordnet analyse viser en reduksjon i SSHFs produktivitet de siste åtte årene, og at 

foretaket har et godt potensiale for å utnytte ressursene på en bedre måte. De fleste øvrige 

helseforetak i HSØ opplevde en reduksjon i produktivitet slik SSHF har gjort, men de andre 

foretakene har klart å øke sin produktivitet gjennom de siste årene. 

 

 

Samtidig arbeider klinikkene med andre varige kostnadsreduserende tiltak, ref. Masterplanen. 
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Det er i masterplanen etablert tre tiltakspakker for 2020 i tillegg til helårseffektene fra 2019 

tiltakene. I sum er om lag 180 mill.kr. i nødvendige forbedringer lagt til grunn for budsjettet. 

Tiltaksarbeidet dreier seg om forbedringer i foretaket. Alle enheter har noe å bidra med, og 

analysearbeidet gir beslutningsgrunnlag for hvilke enheter det er mest å hente. Strukturelle 

endringer er ikke en del av dette budsjettarbeidet.. Selv om det er gjort et godt arbeid med å 

identifisere tiltak, vil det være nødvendig å kvalitetssikre og konkretisere tiltakene de første 

månedene i 2020. 

Hovedmålene for 2020 vil bli konkretisert i styrebehandlingen av Oppdrag- og 

bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2020. 

Budsjettdokumentet er endret i struktur, og følger nå klinikkvise kapitler. Dette gjør det 

enklere å følge utviklingen i klinikkenes tiltaksarbeid, men vanskeliggjør tidsserier fra 

tidligere budsjettdokumenter. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

1. Budsjettet for 2020 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året. 

Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal 

bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt 

bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Sørlandets 

befolkning. 

 

2. Styret vedtar budsjettet for 2020, et totalbudsjett på 6.993 mill. kr. i omsetning, hvorav 

en basisramme på 4.509 mill. kr., og et budsjettert resultat på 40 mill. kr. 

Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 

 

3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å 

gjennomføre investeringer, og ber administrerende direktør sikre en utvikling i driften 

som muliggjør et forsvarlig investeringsnivå fremover. 

 

4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for 

brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og 

faglig utvikling. 
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BUDSJETT 2020 

 Innledning 
 

Budsjettet for 2020 bygger i all vesentlighet på de forutsetninger som ble lagt i økonomisk 

langtidsplan vedtatt i foretakets styre i mai 2019, oppdaterte rammeforutsetninger som er 

kommet fra Helse Sør-Øst i november 2019, samt statsbudsjettets rammer og føringer som 

kom i oktober 2019. Det bygger også videre på masterplan økonomi som ble behandlet i 

foretakets styre 19.9.2019. 

 

Budsjettet inneholder en vesentlig ambisjon om å frigjøre midler til investeringer, noe lavere 

enn det nivået som ble beskrevet i økonomisk langtidsplan, samt det pålagte krav i 

statsbudsjettet om 0,5 % ytterligere effektivisering av driften til økning av investeringsevnen i 

foretakene (ABE-reformen). Økonomiarbeidet må føre til en redusert styringsfart i 

driftsbudsjettet gjennom 2020, for å øke handlingsrommet for investeringer. Foretaket har et 

investeringsetterslep, slik sak om investeringsbudsjettet i oktobermøtet viste. Både arealer, 

medisinskteknisk utstyr og ikt-området har behov for økt investeringsbudsjett. Foretaket må 

også vise til en bedret budsjettbalanse for å kunne håndtere utgifter knyttet til tiltrengt bygg 

for akutt-, kvinne- barneklinikk i Kristiansand. 

 

Et nivå på 40 mill. kr. i resultat for 2020 er 20 mill.kr. lavere enn målet i økonomisk 

langtidsplan (mai 2019), men synes ambisiøst sett i forhold til de omstillingstiltak som må 

gjennomføres i dagens drift for å nå dette målet.  

Foretaket har hatt en realvekst i ressursbruk, spesielt i somatikken, over mange år. Dette 

sammen med foretakets investeringsbehov nødvendiggjør tilpasninger i sykehusets drift i 

2020 og årene etter. I størrelsesorden 180 mill. kr. er lagt til grunn som forbedringstiltak og 

innsparinger i de somatiske klinikkenes budsjetter i forhold til dagens drift – nær 4,5% av 

kostnadsbasen i de berørte klinikkene. Ca. 60% av dette er identifiserte tiltak pr i dag. 

(Masterplanens tiltakspakke 0,1 og delvis 2). Situasjonen for Klinikk for psykisk helse og 

avhengighet (KPH) bygger på prioriteringsregelen, som innebærer at somatikkens budsjett 

ikke skal øke mer enn budsjettet for KPH. KPHs tiltakslister innretter seg derfor på økt 

produktivitet. Stabene i administrasjonen til administrerende direktør har hatt krav på seg til 

en kostnadsreduksjon på 1,5%. Selv om det er gjort et godt arbeid med å identifisere tiltak, vil 

det være nødvendig å kvalitetssikre og konkretisere tiltakene de første månedene i 2020. Det 

er viktig at det skapes rom for klinikkledelsene til å jobbe fram tiltakene fra de første 

tiltakspakkene. En vil ferdigstille arbeidet med å identifisere tiltakspakke 3 i mai-juni.  

 

Det arbeides kontinuerlig med å identifisere ytterlige tiltak, og det understrekes at det legges 

opp til et ambisiøst forbedringsomfang i 2020. Analyseteamets rapport danner 

beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med KOM-programmet og klinikkenes tiltak.  
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 Mål og satsningsområder 2020 

 

Med referanse til HSØ styresak om budsjettrammer for 2020 henter vi følgende målsetninger: 

 

  

 

 

Det legges til grunn at de nasjonale og regionale målene for helseforetaksgruppen også gjøres 

gjeldende for Sørlandet sykehus i 2020, og at dette innarbeides i Oppdrag og bestilling for 

2020 som forventes å bli utsendt i januar 2020.  
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 Kobling mot Sørlandet sykehus sitt målbilde,  
ØLP-økonomisk langtidsplan 2020-2023 og masterplan økonomi. 

 

Etter at styret i april 2018 vedtok foretakets utviklingsplan 2035 med strategiplan 2018-2020, 

og i mai 2019 Økonomisk Langtidsplan 2020-2023, har foretaket arbeidet med å 

operasjonalisere målsettingene innenfor de gitte økonomiske rammene. 

 

Utfordringsbildet i ØLP og en svak utvikling i driften i sykehuset gjennom de senere årene-

med økonomiske- og pasientlogistiske utfordringer, bidro til at administrerende direktør i juni 

2019 valgte å be HSØ om deltagelse i et analyseteam for å identifisere forbedringsområder.  

Analysene skaper beslutningsgrunnlag for innretningen av arbeidet i virksomhetsprogrammet 

KOM, Det har vært arbeidet helhetlig og godt i foretaksledelsen og med involvering av 

tillitsvalgte med å legge rammene for KOM-programmet. 

 

Rammer og forutsetninger fra økonomisk langtidsplan, jfr. styresak 024-2019 Økonomisk 

langtidsplan 2020-2023 (2039), er lagt til grunn for budsjett 2020 før endringer av 

forutsetninger gitt av Helse Sør-Øst ifm statsbudsjettet. I ØLP hadde foretaket lagt til grunn et 

resultatbudsjett på +60 mill. kr som ville kunne danne grunnlag for nødvendig utskifting av 

medisinskteknisk utstyr samt gi mulighet for betjening av låneopptak for gradvis å bedre 

infrastrukturen ved sykehuset.  

 

Måloppnåelse på resultat vil kreve gjennomføring av effektiviserings- tiltak i foretaket i de 

nærmeste årene. Utviklingen i driften gjennom de siste årene, viser at det må til omlag 200 

mill.kr. i forbedringstiltak til for å nå ønsket resultatnivå på +60 mill.kr. til investeringer og 

samtidig gjennomføre faglig ønsket utvikling av driften. Dette er det ikke realistisk å oppnå på 

ett år, og foretaket legger til grunn at en gradvis forbedring av driften over de neste fire årene 

skal kunne øke investeringsevnen gjennom resultater stigende fra 40 mill. kr. i 2020 til 100 

mill.kr. i 2023. Klinikkene vil arbeide med systematiske forbedringer og gevinstrealiseringer i 

nært samarbeid med KOM-programmet. 

 

Det forventes at investeringsgjennomføringen i 2020 blir om lag 150 mill. kr. inkludert et 

etterslep fra 2019 på om lag 100 mill. kr.  Herav nye prioriterte investeringer på 110 mill.kr. 

Dette er langt lavere enn forutsatt i ØLP, da Helse Sør-Øst har prioritert sentrale midler i lån 

til foretaket til nytt psykiatribygg, men ikke til bygg for akutt-, kvinne- og barneklinikk. 

 

Det er et stort etterslep etter mange år med lav finansiering til foretaket, slik at det ansees som 

nødvendig i de nærmeste årene å få tilført tilstrekkelig lånefinansiering for oppgradering og 

modernisering av store deler av sykehusene, spesielt i Kristiansand. Siste års ØLP viser et 

behov på 400-500 mill. kr. pr år i investeringer, hvorav ca. 300 mill.kr. er til 

bygningsoppgraderinger. Foretakets utviklingsplan 2035 viser det samme behovet.  
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Foretaket har en stor andel gammel og dårlig bygningsmasse, spesielt i Kristiansand. Særlig 

skal behovet for nytt bygg for sykehuspsykiatri nevnes (antas ferdig ila 2022), samt behovet 

for vesentlig oppgradering av infrastruktur innen intensiv, operasjon og akuttmottak i 

Kristiansand (med behov for ferdigstilling i 2025). Det er også et behov for en omfattende 

oppgradering på teknologisiden gjennom fornying av IKT-løsninger og medisinskteknisk 

utstyr for at foretaket skal har «state of the art»-nivå på sitt utstyr. Dette blir stadig viktigere i 

takt med utvikling av medisinsk teknisk utstyr og IKT, også for å beholde medarbeidere og 

rekruttere nye. 

 

Masterplan-økonomi fra september 2019 viser samtidig et utfordringsbilde i driften som har 

gjort det nødvendig å etablere et forbedringsfokus og ledelsesfokus gjennom tiltakspakker. 

Omstillingsbehovet vil tydeliggjøres ut i organisasjonen gjennom gjensidige lederavtaler 

(GLA) for alle ledere som innføres fra 2020. 

 

På foretaksnivå kan en se masterplanen som administrerende direktørs gjensidige lederavtale 

med styret. Analyseprofilen til foretaket danner grunnlag for prioriteringen av innretningen av 

tiltakspakkene, og KOM-programmet bidrar til gjennomføringen av tiltak i klinikkene. 

Administrerende direktørs utfordringsbilde, de viktigste forbedringsområdene mht økonomi 

og kvalitetsparametere delegeres i gjensidige lederavtaler med de seks klinikkdirektørene.  

 
 

 

På samme måte forholder klinikkdirektører seg til sine gjensidige lederavtaler med 

administrerende direktør. Klinikkens analyseprofil danner grunnlag for innretningen på 

tiltakspakkene, og KOM-programmet bidrar til gjennomføringen av tiltak. Klinikkdirektørs 

utfordringsbilde, de viktigste forbedringsområdene mht økonomi og kvalitetsparametere 

delegeres i gjensidige lederavtaler med avdelingssjefene, som gjør det samme med sine 

enhetsledere.  
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Det samlede utfordringsbildet er økt om lag 20 mill.kr. fra masterplanen i september, men gitt 

et resultatkrav på 40 mill.kr. for 2020 vil tiltakspakke-strukturen i sum være uendret fra 

masterplanen i september 2019, om lag 186 mill.kr. med effekt i 2020: 

 

 
 

Figuren viser størrelsen på tiltakspakkene 0-3. Tiltakspakkene 1-3 summerer seg til hele 

utfordringsbildet for 2020 på 186 mill.kr., men tiltakspakke 1 er noe redusert og tiltakspakke 

2 noe økt i forhold til styresak masterplan økonomi. Her er også tiltakspakke 0 synliggjort, 

tiltakene som ble gjennomført av klinikkene i 2019. Uten dette systematiske tiltaksarbeidet i 

klinikkene ville utfordringsbildet for 2020 vært 52 mill.kr. høyere. 
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Det antas å ligge et potensial i bedre ressursutnytting på tvers av de somatiske klinikkene, 

inkludert Klinikk for medisinsk service og Klinikk for prehospitale tjenester. Dette vil 

konkretiseres de kommende månedene. 

 

 Føringer og rammer fra Helse Sør Øst RHF 

 

Sørlandet sykehus fremlegger i denne saken et forslag til budsjett for 2020 med en total 

økonomisk inntektsramme på 6.993 mill. kr. og en basisramme på 4.509 mill.kr. 

Dette er en nominell økning på ca. 204 mill. kr. i basisrammer fra budsjett 2019 tilsvarende 

4,7 %, hovedsakelig som følge av kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1%), midler til økt 

aktivitet (0,8%), endrede pensjoner og finansiering av nye høykostnadsmedikamenter.  

 Tildeling av basisramme fra Helse Sør-Øst  

Helse Sør-Øst har administrativt fordelt faste inntektsrammer til foretakene 15.november, og 

budsjett for 2020 blir endelig behandlet i styret i Helse Sør-Øst 21. november 2019, styresak 

Helse Sør-Øst 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer. Denne 

saken bygger på disse forutsetningene. Foreløpig total basisramme for SSHF i 2020 er 4.509 

mill. kr. inkl. øremerkede forskningsmidler. Det kan forekomme mindre endringer før endelig 

budsjett vedtas i forbindelse med oppdrag og bestillingsdokumentet i februar 2020. 

 

Basisrammen til foretaket økes fra 4.305 mill. kr. i 2019 til 4.509 mill. kr., dvs. med 204 mill. 

kr. 

Dette inkluderer nye ansvar samt kompensasjon for lønns-/prisstigning (114 mill).  

Endelig rammer til forsking besluttes i desember 2019 og innarbeides i budsjettet deretter.  

Realveksten i rammen er dog i sum om lag 49 mill. kr., tilsvarende 1,2 %, hvorav om lag 30 

mill.kr. er knyttet til psykiatri og rusbehandling (+2%). Somatikkens realvekst er om lag 19 

mill.kr. eller 0,7%. 
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Tabell 1 – detaljert inntektsramme  

                
        

 

SØRLANDET SYKEHUS HF 2020

Basisramme 2019 inkl. KBF 4 266 134

Nye forhold inn mot 2019

KBF 2019 tilbakelegging av uttrekk basis 27 564

KBF 2019 uttrekk av KBF- bevilgning -29 406

Inntektsmodell 2020, fra ØLP 2020-2023 15 430

RNB 2019 - pensjon 39 037

Redusert apotekavanse -809

Basisramme 2020 før statsbudsjettet 4 317 950

Endringer som følge av Prop 1S 2020

Prisomregning 113 874

Økt aktivitet, alle tjenesteområder 37 454

Avbyråkratiseringsreformen ABE

# uttrekk basisramme ABE -22 642 

# ABE lagt tilbake 22 262

Kvalitetsbasert finansiering, KBF

# uttrekk basisramme KBF -28 481     

# bevilget sfa score på kvalitetsparametere 30 398       

Legemidler

Helårseffekt legemidler overført i 2019 754            

Legemidler i basis 2019, gjenstående basis 4 054         

Endringer i ISF

Overføring fra basis til ISF- PHV -9 519       

Overføring fra basis til ISF- TSB -1 464       

Telefonkonsultasjon ISF -1 614       

Utførende personell ISF -5 540       

Andre forhold fra Prop. 1

Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 3 929         

Nasjonal inntektsmodell 9 858         

Økning i egenandeler under tak 1 og tak 2 -7 501       

Gebyr ikke-møtt -1 346       

Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF

Transport psykisk syke 1 305         

Oppdatering avregning PHV modell 2020 helse og arbeid 416            

Oppdatering avregning TSB modell 2020 2 547         

Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle 71              

Økte ressurser Agder fengsel - Sørlandet sykehus 6 200         

Basisramme 2019 inkl. KBF 4 472 966

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 7 200 anslag,besluttes des.19

Øremerkede midler, fra post 78 5 800 anslag,besluttes des.19

Nasjonale kompetansetjenester, øvrige 2 356 Flåttbårne sykdommer

Statlige tilskudd, post 70 20 998

Turnustjeneste 1 947

Medisinsk undersøkelse på barnehusene 2 291

Omlegging av arbeidsgiveravgift 10 060

Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet 6 700

Sum faste inntekter 4 509 319

ISF- refusjoner

herav somatikk 0 kommer senere i budsjettprosessen

herav psykisk helsevern og TSB 0 kommer senere i budsjettprosessen

Sum ISF- refusjoner 0

Sum inntekter 4 509 319
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Hovedelementene i endringene i basisrammen er som følger:  
 

• Pris og lønnsvekst-kompensasjon 114 mill.kr. (3,1% lønnsvekst og 1,9% prisvekst)  

• Nye aktuarberegninger fra juni 2019 viser en økt pensjonskostnad for SSHF på 46 

mill. kr. og basisrammen er i RNB økt med 39 mill.kr. fra budsjett 2019. 

Aktuarberegningene oppdateres i januar 2020 endringene i pensjonsreglene for 

offentlig sektor antas å gi stor engangseffekt som skal tas inn i regnskap 2019.  

 

• Helse Sør-Øst har kun gjort mindre oppdateringer i de regionale inntektsmodellene fra 

ØLP mai 2019 samt avregninger kjøp private. Dette slår positivt ut for psykiatri og 

rusbehandling. 

  

• SSHF får 37 mill.kr. til økt aktivitet samt 9 mill.kr. i nasjonal inntektsmodell.  

Dette innebærer realvekst på 14 mill. kr. sammenlignet med ØLP 2020. Tilsvarende 

aktivitetsvekst var i 2019 samlet 57 mill. kr. 

 

• Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innført i 2019 videreføres i 

2020.Dette har gitt en økt utfordring for foretaket, da om lag 30% av uttrekket blir 

utfakturert kommunene på Agder.  

 

• Aktivitetsbasert finansiering av poliklinikk innen psykisk helsevern og TSB er 

foreslått økt også i 2020. De faste inntektene til SSHF er redusert med 11 mill. kr. og 

er forutsatt dekket av økte ISF-refusjoner i 2020, noe som i sum forventes å gi et 

positivt bidrag for foretaket i størrelsen 1 mill.kr. 

 

• Det er gjort uttrekk i rammer for nye faggrupper i ISF ordningen, samt 

telefonkonsultasjoner og økte egenandelssatser. Dette forventes nøytralt, men øker 

risikoen i klinikkenes budsjetter. 

 

• SSHF får økt bevilgning til psykisk helsevern og rusbehandling i forbindelse med de 

nyetablerte fengslene i Agder fra 2020 på 6,2 mill.kr. 

 

•  ABE-reform (-0,5%) og ISF-vekter bidrar negativt med om lag 18 mill.kr, slik at 

2020 rammene gir et økt effektiviseringskrav for driften i sykehuset allerede før 

interne utviklingsbehov. 
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 SSHF’s utfordringsbilder og hovedtiltak 

 Styrking av behandlingstilbud 
 

 

 

I 2020 budsjettet er det lagt til grunn videreføring av foretakets behandlingstilbud, men 

samtidig en styrking av enkelte vaktordninger og behandlingstilbud i somatikk. Som 

informert om i virksomhetsrapporter gjennom 2019 er noen fagfelt styrket som resultat av 

påbegynte faglige utredninger. Flere av disse hadde utgangspunkt i tilsynsrapporter med 

alvorlige avvik, andre med utgangspunkt i innføring av nye funksjoner. Analysearbeidet som 

er utført i 2019 gir et bedret grunnlag for å vurdere innspill om bemanningsbehov som svar på 

kvalitets- og pasientsikkehetsutfordringer. Analysene viser at foretaket i langt større grad må 

løse slike utfordringer med interne omdisponeringer av bemanning heller enn økte 

lønnsutgifter. 2019 blir dermed et veiskille, der foretaket gjennom utredninger som allerede er 

gjennomført har pådratt seg økte lønnskostnader, det gjelder: 

 

 Trombektomi 24/7/365 fra 1.12.2020 krever en gradvis oppbygging av vaktordninger 

innen radiologi og økt intensivkapasitet ila 2020.  

Økt bruk av mobil PET- CT enhet i Kristiansand 

 Rotasjonsordning ortopeder til Flekkefjord  

 LIS-vaktordning medisin SSA, LIS-vaktordning i kirurgi i Kristiansand  

 Ny vaktordning for plastikkirurger i Arendal, og delte kirurgiske vaktordninger i 2019 

både innen gastro- og urologi ved SSA 

og ortopedi og generell kirurgi ved SSF videreføres i 2020. 

 Intermediær- og intensivkapasitet ved SSK. 

 

I sum bidrar dette til økte økonomiske utfordringer i klinikkene, noe driften gjennom 2019 

også har vist. Klinikkenes tiltaksarbeid tar høyde for disse. 

 

 Vekst i eksterne kostnader  

 

Det er enkelte områder i kostnadsbudsjettet som vil ha vekst utover normal prisvekst, spesielt 

IKT og høykostnadsmedikamenter har vesentlig vekst i kostnader fra 2019. Enkelte av 

områdene er gitt prioritert i aktivitetsrammen fra Helse Sør-Øst, mens andre kostnadsbehov er 

budsjettert ved omprioritering av eksisterende ressurser.   

 

 IKT-kostnader   Nivået på IKT-kostnader mot Sykehuspartner forventes å øke fra 244 

mill.kr i budsjett 2019 til 281 mill.kr i 2020; en vekst på 38 mill.kr. Herunder en 

reduksjon som følge av ny kostnadsfordelingsmodell i Sykehuspartner på om lag 9 

mill.kr. ift. ØLP-forutsetningene. 

Økningen i IKT-kostnader er i stor grad knyttet til de nødvendige regionale 

standardiseringsprosessene rundt DIPS og IKT-infrastruktur. Prosjektporteføljen i 2020 

består stort sett av kvalitets-prosjekter som vil styrke pasientsikkerhet, samhandling, 

kvalitetsoppfølging og ledelse.  
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Ved hjelp av støtte fra KOM-programmet vil det innen kategorien «infrastruktur» ligge en 

portefølje av prosjekter hvor IKT-løsninger også vil kunne gi produktivitetsvekst i form 

av økt pasientbehandling og/eller effektivisering i form av færre stillinger, samtidig som 

det forventes å gi tydelige kvalitetseffekter. Eksempler er talegjenkjenning, innsjekk-

utsjekk og tavlefasiliteter. 

Blant de sentrale prosjektene i 2020 finner vi innføring av elektronisk kurve 

(Metavisison), digitale innbyggertjenester og regionalt ERP (Enterprice Resource 

Planning system) på logistikk og økonomisiden. Disse prosjektene gir også økte 

ressursutfordringer i klinikkene i innføringsfasene og i forhold til forvaltningsoppgaver 

 

Kostnadsveksten innen IKT-feltet forventes å fortsette også i de kommende 

årene, og gevinstrealisering blir svært viktig i disse prosjektene. Prosjektene vil kunne bli 

utfordrende å gjennomføre, og det vil være en krevende å balansere ressursbehov mellom 

driftsoppgaver og behov for prosjektledelse og prosjektdeltagelse. Her skal KOM-

programmets ressurser, struktur og organisering bidra til gevinstrealisering og 

gjennomføring. 

 

 Høykostnadsmedisiner  

 

Høykostmedisin har hatt en lavere vekst i 2019 enn hva som ble antatt i budsjettet for 

2019. Prisnedgang på ca. 80 % på legemiddelet Humira som brukes innen revmatologi har 

gitt en positiv effekt på ca. 10 mill. kr. i 2019. Det har også vært reduserte priser samt 

nedgang i volum på behandling av Hepatitt C, noe som har gitt en positiv effekt på 

regnskapet på ca. 10 mill. kr. i år. Innen kreftsykdommer har det vært en økning i 

kostnadene fra 2018 – 2019, men veksten har vært lavere enn antatt i budsjett 2019. 

Kostnadsnedgang innen disse tre store kostnadsområdene mot budsjett 2019 resulterer i at 

veksten i høykostnadsmedikamenter er lavere i budsjett 2020 mot tidligere år. Kostnadene 

i budsjett 2020 er på same nivå som i budsjett 2019 hensyntatt prisomregning på ca. 7 

mill. kr.  I budsjettet for neste år er det inkludert nye overførte legemidler innen blant 

annet nyresvikt og medikamenter innen transplantasjoner med effekt fra 1.september 

2020, totalt 5,8 mill. kr. for 2020. I kostnadsbudsjettet er det hensyntatt 

vekstforutsetninger fra Sykehusapoteket som ble gitt i forbindelse med økonomisk 

langtidsplan.  

SSHF opplever økende tilgang på nye, effektive legemidler som er svært 

kostnadskrevende. Et mindretall av disse tas i bruk uten ferdig metodeprøving i det 

nasjonale Beslutningsforum. Fagdirektør vurderer etter gitte kriterier søknader for 

innvilgelse av slike unntak i samråd med Helse Sør-Øst.  

 

 Behandlingshjelpemidler (BHM)  

Her har det også gjennom 2019 hatt en økning i vare- og utstyrskostnad, i hovedsak 

relatert til insulin. Det er de siste årene utviklet og implementert flere tiltak relatert til valg 

av utstyr for pasienter innenfor området.  

Retningslinjene har fått en god anvendelse, men utvikling i avtaleforhold og utstyrspark 

ifm insulin, har likevel ført til en stor kostnadsvekst. Det forventes fortsatt økning av 
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kostnader knyttet til insulin i 2020 relatert til nye avtaler og ytterligere utskiftninger til 

nytt utstyr. Med nye avtaler og nye produkter tilgjengelig er det usikkerhet rundt utfall på 

fremtidig produktmix og kostnadsbilde på dette. Det jobbes i grupperinger mellom 

Fagavdeling og BHM for å fremme en felles praksis blant miljøene der det er relevant. 

Den langsiktige utviklingen for pasienter med diabetes er uansett førende og påvirker 

omfanget av insulinrelaterte produkter og begrenser det direkte mulighetsrommet for å 

påvirke denne isolerte kostnaden, men får stor betydning i pasientens langsiktige 

behandlingsforløp. Kostnadsområdet er styrket med 10 mill.kr. i budsjett 2020.  

 

 Gjestepasientkostnader somatikk 

Innen gjestepasienter somatikk har en samlet økning fra budsjett 2019 på 7,3 mill.kr. 

Dette er en vekst i forhold til prognosen for 2019. Målt mot budsjett 2019 er det en 

reduksjon i nivået på kjøp av somatisk døgnbehandling med 9 mill.kr, mens kjøp av 

laboratorie- og røntgentjenester øker med 12 mill.kr., herunder økte PVH-screening 

kostnader når sykehuset i Østfold nå har tatt over dette som delregional funksjon.  

Andre poster utgjør mindre endringer og er basert på folketallsvekst og prisøkninger.   

 

 Gjestepasienter psykiatri og TSB:  

Kostnader for gjestepasienter i Klinikk for psykisk helse har en økning i budsjett 2020 på 

3,8 mill.kr iht prognose 2019. Det er tatt høyde for ytterligere 2,9 mill.kr. knyttet til Fritt 

behandlingsvalg-leverandører, som fra høsten 2018 faktureres SSHF i stedet for å være 

avtaleleverandører til Helse Sør-Øst. 

 

 Utskrivningsklare pasienter psykiatri og TSB:  

SSHF ble trukket 9,8 mill.kr. i basisramme i 2019 som følge av at kommune skal 

faktureres for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og TSB. Det ble lagt til grunn at 

potensialet var 50% av dette beløpet, og dette nivået på 4,4 mill.kr. er videreført inn i 

budsjett 2020 til tross for høy risiko for oppnåelse av dette omfanget. Klinikken har en 

uavklart situasjon rundt fakturering for langtidsliggere, og faktisk nivå for øvrige pasienter 

er minimalt. Det jobbes med løsninger på dette. 
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 Samlet utfordringsbilde somatikk 

 

Tabellen 1 under viser det samlede utfordringsbilde for den somatiske delen av foretaket for 

2020. ( Tre somatiske klinikker samt medisinsk serviceklinikk og prehospitale tjenester). 

Dette er økt fra ØLP 2020-2023 i mai 2019. 

Tabell 1 – utfordringsendring fra 2019 – 2020,   

prognose 2019 (pr.oktober) og endring i utfordringsbilde fra 2019 til budsjett 2020  

 

 

UTFORDRINGSBILDE SOMATIKK Mill.kr. FINANSIERING Mill.kr.

Prognose 2019 klinikkene -178,0 Nasjonal inntektsmodell 7,4

varige effekter på felles 53,0 Aktivitetsmidler HSØ 32,0

varige effekter høykost 16,0 Høykost nye midler 4,8

Regional inntektsmodell 2,7

Utfordring fra 2019 driftsnivå -109,0 Pensjonsfin RNB 19 37,3

Uttrekk egenandelsøkn. -6,8

Nye kostnader - utenfor drift Uttrekk telefonkonsultasjoner -1,6

ABE reform 0,5% på ISF priser 10,0

Varslet nedgang i vekter ISF 8,0

IKT inkl elektr.kurve og Reg.ERP 37,2 komp.egenandels-prisjust 3,6

Ny kostnadsfordelingsmodell SP-IKT. -6,8

Behandlingshjelpemidler ( insulin mm) 10,0 uttrekk gebyr ikke  møtt -0,9

Gjestepasienter vekst  ca 1,5% 3,8 uttrekk utførende helsepersonell -5,5

Utvidelse PET-buss 1,2

Leasing ambulanser 1,7 SUM RAMMEVEKST 73,0

Avskrivninger ( kons.av invest tidligere) 9,8

Prøve screening PHV 5,4 Ordinær aktivitetsvekst:

Nye høykostområder 4,8 Løse uttrekk i rammen ifm personellgrupper,

Vekst i eksisterende høykostområder 15,7 egenandeler mm nevnt over 11,2

Mors-arkiv prosjekt 1,7 Økt aktivitet ifa ISF poeng i klinikkene 12,0

økt pensjonskost  aktuar 19 (underfin.4,5)100 41,8

andre mindre justeringer 2,0

Sum kostnadsvekst utenfor driften 146,4 SUM ORDINÆR AKTIVITETSVEKST 23,2

Nye kostnadsområder i driften

Ressurser ERP prosjekt 2,0 BEHOV FOR TILTAK : 186,2

Ressurser elektr.kurve forvaltning 2,9

styrking patologi 3,1 Tiltakspakke 0 - inkludert i prognose 2019

styrking radiologi 2,3 men noe helårseffekt i budsjett 20 16,0

5 PhD stillinger fra 1.8. 2,4

Utvidelse trombektomi 5,1 Tiltakspakke 1 fra masterplan sept.19 46,0

øke intensiv og intermed.kapasitet SSK 13,2

Styrke vaktordninger kir/orto SSF 6,0 Tiltakspakke 2 som nevnt i masterplan,

styrke vaktordninger LIS med.SSA 4,0 men økt til om lag 70 mill. 74,0

Oppbygging plastikk SSA 2,0

Styrking vaktorning LIS kir.Krs 2,0 Tiltakspakke 3 som må utarbeides ila 1.h.2020 50,0

Andre mindre justeringer 3,0

diverse inntektsbortfall 2,0

av dette anslått del av 2019 allerede -23,0

Sum kostnadsvekst i driften 27,0 SUM TILTAKSPAKKER 2020-EFFEKT: 186,0

Uendret resultatkrav somatikk (-8 mill.kr) 0,0

SUM UTFORDRING FØR FINANSIERING 282,4
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I sum betyr dette et behov for forbedringer på om lag 186 mill.kr. i de somatiske klinikkenes 

og staber/fellesfunksjoners drift i 2020 for å opprettholde resultatnivå fra 2019. Noe løses 

gjennom aktivitetsvekst, men det meste er planlagt løst gjennom bedret ressursstyring og 

kostnadsreduserende tiltak knyttet til tiltakspakkene TP0,TP1,TP2 og TP3. 

 

KOM-programmet vil være et viktig instrument for å sikre gevinstrealiseringen i og 

gjennomføringen av en rekke forbedringsprosjekter i nært samarbeid med klinikkene.  

Etter hvert som organisasjonens kompetanse på kontinuerlig forbedring og effektivisering 

styrkes, vil resultatene komme når mange enheter leverer sine forbedringer. 

Forbedringsprosjektene må rettes både mot avdelingsinterne problemstillinger og mot forløp 

mellom avdelinger, mellom klinikker og mellom sykehuset og kommunene. Klinikkene vil 

også ha fokus på egne tiltak og prosjekter samt «hverdagsforbedring» for å styre innenfor de 

gitte økonomiske rammene. 

 Overordnet kommentar somatikk 
 

Det er et krevende utfordringsbilde for somatikken også for 2020. Det viser behov for 

forbedringer utover den 1,5 % det ble lagt opp til i produktivitetsforbedringer i ØLP arbeidet i 

vår. De driftsmessige avvikene gjennom 2015-19 fra budsjettet i alle de tre somatiske 

klinikkene samt Medisinsk serviceklinikk, i sum for 2019 i størrelsesorden 179 mill. kr, er en 

forverring fra ØLP i mai 2019. I tillegg kommer vekst i eksterne kostnadsposter i 2020, slik at 

utfordringsbildet netto er om lag 180 mill.kr i somatikken samlet ved inngangen til 2020, gitt 

et resultatkrav fra ØLP på +40 mill.kr.  
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Trekker en linjene åtte år tilbake, ser en at Sørlandet sykehus HF har redusert sin 

produktivitet. De fleste andre foretakene i HSØ opplevde en redusert produktivitet, men har 

klart å snu en negativ trend. Vestre Viken HF har i særklasse klart å øke sin produktivitet i 

denne perioden.  Sørlandet sykehus HF sin posisjon har endret seg fra nest høyest 

produktivitet i 2011 til lavest i 2019. Dette bildet kan likevel tjene som en motivasjon til å 

hente oss inn igjen mot der vi engang var, og ta ut et potensial for forbedring ved å jobbe 

systematisk og vedvarende med forbedringsprosjekter slik masterplanen legger opp til. Ikke 

alle foretakene egner seg like godt som direkte benchmarking, idet Sørlandet sykehus har en 

kompleks struktur for somatikken. Men flere av foretakene har en distribuert og stedlig 

organisert somatikk, slik som Sykehuset innlandet HF og Vestre Viken HF. Bare ved å hente 

inn avstanden opp til de to foretakene som ligger over oss (Sykehuset Telemark HF og 

Sykehuset Innlandet HF) ville vi hente inn over 200 mill.kr. 

 

 
 

 

Det er i 2020 ikke handlingsrom for avsetning av en bufferpost i budsjettet. Rammene i 

foretaket er i 2020 fordelt ut til klinikkene for å løse deler av utfordringsbildet. Dette bidrar til 

å øke risikoen. Den største usikkerheten i budsjettet for 2020 ligger i gjennomføringskraft og 

hastighet i forhold til produktivitetsutfordringer i somatikken. Foretaksledelsen har i dialog 

med Helse Sør-Øst anbefalt å legge resultatkravet for 2020 på +40 mill. gitt en utfordrende 

styringsfart og størrelsen på tiltaksbehovet. 
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Klinikkene arbeider godt med sine tiltakspakker . Tiltakspakke 0 (2019-tiltakene) gir en 

helårseffekt for 2020 på 52 mill.kr. Den er innarbeidet som tiltak i budsjettet med 16 mill.kr. i 

helårseffekter utover 2019 effekten, omlag 46 mill.kr. fra TP1 og 74 mill.kr fra TP2. I tillegg 

er det lagt til grunn en tiltakspakke 3 på 50.mill.kr i halvårseffekt i annet halvår 2020. 

Tiltakspakke 3 vil det arbeides kontinuerlig med i utover i 2020, og denne tiltakspakken vil 

fordeles på klinikkene i løpet av våren 2020, etter innspill fra analysearbeidet som pågår. 

 

Tiltakspakkene i administrasjonen (stabene) er inkludert med om lag 8 mill.kr i TP1og TP2. 

Tiltakene dreier seg om redusert ressursbruk både internt og eksternt. 

Det er en økt risiko i driftsbudsjettet vedrørende energikostnader, behandlingshjelpemidler og 

vedlikeholdskostnader, dette kan utgjøre opp mot 15 mill.kr. i økte kostnader. 

 

Utover dette ligger det en gjennomføringsrisiko i forhold til tiltakene i de tre tiltakspakkene 

TP1, TP2 og TP3. Det gjennomføres en risikoanalyse av dette i desember i regi av 

Organisasjonsavdelingen, der tillitsvalgte vil delta sammen med ledelse. 

 

KOM-programmet arbeider tett med klinikkene i forbedringsarbeidet, og det er hittil 

identifisert områder i størrelsen 35 mill.kr i forbedring i de somatiske klinikkene som KOM-

programmet er delaktige i. Dette vil øke gjennom 2020 i forbindelse med tiltakspakke 3-tiltak.  

Det er et potensial for bedre samordnet virksomhet på tvers av klinikker. Ett av funnene i 

Deloitte-rapporten som evaluerer stedlig organisering (sak i desember-styremøtet) er en 

umoden organisasjonskultur for samarbeid på tvers, eller sykehus i nettverk som er 

Utviklingsplanens begrep. Det etableres en gruppe som skal arbeide med denne tematikken i 

begynnelsen av 2020, ledet av konstituert fagdirektør. Temaet blir også sentralt i foretakets 

nye strategi. 

 

 Utfordringsbilde psykiatri og rusbehandling 

 

Tabellen 2 under viser det samlede utfordringsbilde for psykiatri og TSB samlet for 2020. 

Dette er noe bedret fra ØLP 2020-2023 i mai 2019. 
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Bildet viser en balanse mellom endret finansiering og den kostnadsveksten klinikken har lagt 

som rammer for 2020. Selv om Klinikk for psykisk helse forholder seg til de overordnede 

føringene om prioriteringsregelen, og ikke har det samme fokus på kostnadsreduksjon som en 

har i somatikken, vil administrerende direktør følge opp klinikken på 

produktivitetsforbedrende tiltak. Klinikkens tiltakspakker inneholder tiltak som sikrer god 

ressursutnyttelse, god kvalitet og pasientsikkerhet. Også innføring av nye, kunnskapsbaserte 

metoder vil følges opp i tiltakspakkene, inkludert omprioritering av ressurser bl.a. til økt 

samarbeid med somatikken i foretaket. 

 KOM-programmet 

 

Virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering skal bidra til bedre pasienttilfredshet, 

bedre behandlingsresultater, økt arbeidsglede og mer effektiv ressursbruk. Programmet skal gi 

støtte til klinikkene i deres endrings- og omstillingsarbeid. I 2020 vil den største andelen av 

KOMs ressurser settes inn i gjennomføringen av prosjektet «Systematisk kvalitetsforbedring 

UTFORDRINGSBILDE KPH Mill.kr. FINANSIERING Mill.kr.

Prognose 2019 klinikk -5,0 Nasjonal inntektsmodell 2,5

Aktivitetsmidler HSØ 5,4

Utfordring fra 2019 driftsnivå -5,0 Midler til fengselstjenester 6,2

midler til transport psykisk syke 0,5

Nye kostnader - utenfor drift Regional inntektsmodell 12,7

ABE reform 0,5% på ISF priser 0,6 oppdatering avregninger innt.mod HSØ 2,9

Varslet nedgang i vekter ISF 0

IKT inkl elektr.kurve og Reg.ERP 11,4 Pensjonsfin RNB 19 -1,7

Ny kostnadsfordelingsmodell SP-IKT -2,3 Uttrekk egenandelsøkn. -0,7

Andre endring felleskost -1,1 Uttrekk telefonkonsultasjoner -0,4

økt pensjonskost  aktuar 19 (underfin.1,8) 1,8 overføring til ISF fra ramme PHV -9,5

andre mindre justeringer overføring til ISF fra ramme TSB -1,5

komp.egenandels-prisjust 0,4

Sum kostnadsvekst utenfor driften 10,4 uttrekk gebyr ikke  møtt 0,0

uttrekk utførende helsepersonell 0,0

Nye kostnadsområder i driften

SUM RAMMEVEKST 16,8

Tjenester for fengslene i Agder 7,0

utvidelse av stab 2 stillinger 3,0 Ordinær aktivitetsvekst:

økt innleie vikarer 3,5 Løse uttrekk i rammen ifm

reduserte tilskudd FACT fra kommuner 3,2 egenandeler mm nevnt over 11,7

økte satser ferievikarer ( inkl i prog.19) Økt aktivitet ifa ISF poeng i klinikkene 5,0

trappetrinns lønn ifm helger ( inkl i prog.19) økte midler internt til arbeid og helse-pol.klin. 2,5

Nye stillinger DPS Solvag ( inkl i prog.19) 1,5

Nye stillinger DPS Aust Agder ( inkl. i prog 19) 1,5

SUM ORDINÆR AKTIVITETSVEKST 19,2

Sum kostnadsvekst i driften 19,7

SUM UTFORDRING FØR FINANSIERING 35,1 BEHOV FOR TILTAK : -0,9

Tiltakspakke 0 - inkludert i prognose 2019 0

men noe helårseffekt i budsjett 20

Tiltakspakke 1 fra masterplan sept.19 0

Tiltakspakke 2 som nevnt i masterplan, 0

men økt til om lag 70 mill.

Tiltakspakke 3 som må utarbeides ila 1.h.2020 0
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gjennom fagområdene i SSHF» også omtalt som pitstop-modellen. Prosjektet bygger blant 

annet på de gjennomførte konseptfasene – «optimal operasjonsplanlegging», «optimal drift av 

poliklinikk», «ny oppgavedeling» og «optimal journaldokumentasjon». Prosjektet vil 

gjennomgå de enkelte fagområdene etter tur med målsetning om å kartlegge pasientforløp, 

arbeidsprosesser, logistikk og planlegging for å avdekke forbedringsmuligheter i driften. De 

første fagområdene som prosjektet tar for seg er AIO (Anestesi, Operasjon og Intensiv),  

Øre-Nese-Hals og Ortopedi. AIO ble valgt som første område fordi dette er en viktig 

plattform for optimaliseringen av driften av flere fagområder. På begge de to andre områdene 

har vi utfordringer med ventelister og fristbrudd som blant annet har vært bakgrunn for 

prioriteringen. I prioriteringen av de neste fagområdene vil vi også bygge på resultatene fra 

analyseteamet.  

Når det gjelder estimater på økonomiske gevinster ble det gjort et arbeid i konseptfasen på de 

fleste prosjektene. For de prosjektene som er vedtatt videreført som selvstendige prosjekter er 

det tatt utgangspunkt i beregningene fra konseptfasen i estimeringen av gevinst for 2020. 

Dette gjelder eksempelvis for prosjektene «Biladministrasjon» og «Økt arbeidsglede – Joy in 

Work».  

For prosjektene som nå inngår i Pitstop-modellen ble det også gjort selvstendige 

gevinstvurderinger pr klinikk. Disse må imidlertid rekalkuleres, nå når gjennomføringen blir 

annerledes enn slik det var forutsatt i konseptfasearbeidet. Beregningen av det økonomiske 

potensialet kan bygge på flere kilder – spesielt vil benchmarking med andre foretak i HSØ når 

det gjelder kost per pasient og HR-analyser være relevante. På et overordnet nivå kan vi gjøre 

estimater basert på kost per pasient pr klinikk, og disse vil i det videre brytes mer nøyaktig 

ned på noen fagområder. Overordnet var kostnad pr DRG i somatikk i SSHF i 2018 kroner 

45 242 i gjennomsnitt. Hvis vi legger til grunn en målsetning om å nærme oss snittet av 

referansesykehusene i KPP- analysene gjennomsnittlig kostnad pr DRG på ca. 42 000 kroner. 

kan vi beregne kostnadsdifferansen til om lag 212 mill.kr. Hvis vi legger til grunn et mål om å 

hente inn en tredjedel av denne differansen i løpet av 2020 ville dette utgjøre vel 70 mill.kr. 

Alle de tre somatiske klinikkene vil ha et potensial for forbedringer, men Arendal og 

Flekkefjord synes relativt sett å ha et noe større utfordringsbilde enn Kristiansand slik status 

er i dag.  

Et vesentlig prinsipp ved pitstop-gjennomgangene er fagområdenes eierskap i 

forbedringsarbeidet. Foretakets kvalitetssystem har også vært under utvikling i 2019, og ikke 

minst jobbes det med de viktige fagrådene som strukturer på tvers i en stedlig organisering. 

Etablerte fagråd revitaliseres, og det etableres nye fagråd innen fagområder med behov for 

det. Fagrådene vil ha en rolle i forbedringsarbeidet innen sitt fagområde. Ved pitstop-

gjennomgangene legges noen de mest faglige tiltakene til oppfølging i fagrådene.  Fagrådene 

fungerer på tvers av de stedlige klinikkene, og vil bidra til å redusere uønsket variasjon. 

Når analyseteamet har gjort mer detaljerte analyser pr klinikk og fagområde vil 

gevinstestimatene kunne bli mer nøyaktige. Analysene vil sammenlikne SSHF med andre 

foretak i HSØ når det gjelder antall ansatte innen hver stillingskategori, ressursbruk pr 

fagområde og klinikk relativt til omfanget av helsetjenester som gis og fordeling av kostnaden 

på ulike ledd av et pasientforløp. Analyseteamets datamateriell vil også kunne gi et 

utgangspunkt for gode måleparametere for å følge opp effekt av iverksatte tiltak. Disse 

estimatene vil også gå inn i vurderingen av prioriteringen av KOMs innsats i 2020. Siden 
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ansvaret for gevinstrealiseringen ligger i linjen vil både gevinstestimater, prioriteringer av 

innsatsområder samt vurdering av realistisk gevinstinnfasing skje i nært samarbeid mellom de 

enkelte klinikkene og KOM-programmet. KOM-prosjektene vil merkes i tiltakspakkene, for å 

kunne holde oversikt over gevinstrealisering med hjelp fra KOM-programmet.   

 

 Samarbeid på tvers innen somatikken 

 

Administrerende direktør vil legge større vekt på å videreutvikle samarbeidet på tvers av de 

somatiske klinikkene for å sikre god ressursutnyttelse på tvers. 

Det er i flere fag etablert rotasjonsordninger og ambulering av fagpersonell. Herunder 

ortopeder fra Kristiansand som roterer til Flekkefjord samt karkirurger, urologer, 

plastikkirurger og ØNH-leger som ambulerer mellom Arendal og Kristiansand.  

Det arbeides med videreutvikling av sama rbeid innen ØNH, barn og øyeavdelingene mellom 

lokasjonene. I medisinsk serviceklinikk er det etablert egne prosjekter som skal se på 

organiseringen innen radiologi og laboratoriefag for å sikre samarbeidet på tvers.  

 

Det er fra analyseteamet kommet tall som tyder på at SSHF har mange vaktlag sammenlignet 

med øvrige helseforetak. Dette vil analyseres videre. 

Styrking av eksisterende fagråd samt opprettelse av nye fagråd skal bidra til et utstrakt 

samarbeide på tvers. Konstituert fagdirektør vil få ansvar for å gjennomføre en gjennomgang 

av samarbeidet på tvers på nyåret. 

 Analyseteamets innspill 
 

Analyseteamet er organisert med medlemmer fra analysemiljøene i HSØ RHF og Sørlandet 

Sykehus og teamet har denne høsten arbeidet aktivt med en rekke områder, inkludert 

benchmarking mot andre helseforetak. Teamet er ledet av økonomisjef ved SSHF, og leverer 

sin rapport i desember. Rapporten legges fram for styret i møtet i desember. 

I tillegg til interne sammenligninger har det i analysearbeidet vært særlig fokus på å 

sammenligne driften mot tre helseforetak; Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset 

Innlandet. Både Vestre Viken og Sykehuset Innlandet har som Sørlandet sykehus distribuerte 

modeller i somatikk og geografisk utbredelse. Disse foretakene har også over tid vist gode 

resultater og produktivitet. Sykehuset i Vestfold har i hovedsak ett sykehus, men har over lang 

tid vist stabil god drift.   

I forbindelse med budsjettarbeidet er noen av teamets foreløpige observasjoner lagt til grunn 

for profilen på tiltakspakke 3 i budsjettet, i liten grad i tiltakspakke 1, men noe i tiltakspakke 

2. Teamet påpeker noen hovedområder innen somatikken for videre forbedringsarbeid. 

 Noe lavt forbruk av spesialisthelsetjenester i Arendal og Kristiansands 

opptaksområder 

 Høyt forbruk i Flekkefjords opptaksområde 

 Tall for 2017 viser varierende grad av aktiv avklaring av pasienter i akuttmottak; 

poliklinisk vs innleggelse. (Pasienter fra opptaksområde Kristiansand er på snitt, 

mens pasienter fra opptaksområdene Arendal og Flekkefjord virker til å ha potensialer 

til reduserte innleggelser)  

 Målt i antall liggedøgn per pleieårsverk (sykepleiere og helsefagarbeidere) har SSHF 

en pleiebemanning samlet sett. Særlig er sykepleiebemanningen høy innen somatiske 

fag i forhold til sammenliknbare sykehus kombinert med få helsefagarbeidere. 
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 Målt i antall polikliniske konsultasjoner per merkantile årsverk (merkantile og 

helsesekretærer) har SSHF høy andel merkantil bemanning i somatiske klinikker 

sammenliknet med andre sykehus. 

 Kostnader pr DRG-poeng er høyest blant sammenliknbare sykehus i HSØ, og har økt 

de siste 4 årene. (kostnadsvekst kombinert med lav aktivitetsvekst) 

 SSHF har mange vaktordninger for leger sammenlignet med Vestre Viken og 

Sykehuset Innlandet. Bruk av utvidet tid for leger og antall vakttimer skal analyseres 

nærmere.  

 Det planlegges en gjennomgang av kodepraksis i  somatikk sett opp mot andre foretak 

samt egen utvikling over tid. 

 

Innen psykisk helsevern voksne antyder analysene at foretaket har noe høye innleggelsesrater 

samt at en noe høy andel av den voksne befolkningen legges inn for behandling. Samtidig har 

foretaket kortere liggetider en gjennomsnittet. Kostnader per innbygger innen psykisk 

helsevern og rus ligger på eller under snittet av foretak i regionen. 

Administrerende direktør igangsetter gjennomgang av kodepraksis i foretakets somatikk sett 

opp mot andre foretak og mot egen utvikling over tid. Psykisk helsevern og TSB vil også bli 

vurdert i forhold gjennomgang av kodepraksis. I disse fagområdene har er ISF som 

inntektsordning kun vært i drift i 2 år. 

Det er i analysearbeidet blitt gjennomført innledende analyser av sentraladministrasjon 

(administrerende direktørs staber). Dette blir beskrevet i egen rapport, men har i mindre grad 

budsjettmessige utfordringer i seg i denne omgang. 

For fase 2 anbefales det en tilnærming hvor foretaksledelsen, klinikkene, KOM-programmet 

og analyseteamet koordinerer videre analysearbeid som skal ha som hensikt å understøtte 

klinikkenes endringsbehov. Dette vil gjelde både de somatiske klinikkene, klinikk for psykisk 

helse, Medisinsk serviceklinikk og Prehospitale tjenester.  

 Kobling til masterplanens tiltakspakker 

Budsjettarbeidet forholder seg til masterplanens tiltakspakker. Klinikkene identifiserer sine 

tiltak i tiltakspakkene, og summene som presenteres her blir fratrukket en 

«sannsynlighetsvurdering» på 30%. Det gjøres med erfaring i at ikke alle tiltak gir ønsket 

måloppnåelse. Tiltakspakkene må derfor forstås som 70% av klinikkenes identifiserte tiltak. 

KOM-programmets prosjekter ligger inne i tiltakspakkene.  

TP0 (Tiltakspakke 0) var budsjetterte tiltak for 2019 budsjettet på 52 mill.kr. Her er de så 

langt kalkulerte effektene 52 mill.kr. i helårseffekt i 2020 mot om lag 34 mill.kr. i effekt i 

2019. Med andre ord har klinikkenes tiltaksarbeid i 2019 hatt høy mål oppnåelse, selv om en 

andel av effekten først inntreffer i 2020.  

TP1 viser så langt at klinikker og staber har inkludert 46 mill.kr i forventet effekt i budsjett 

2020, herunder om lag 70% knyttet til reduksjon av lønnskostnader i driften. Denne 

tiltakspakken er redusert med om lag 28 mill.kr. fra masterplanen i hovedsak grunnet at 

effekten av KOM-programmet er flyttet til TP2 

 

TP2 viser så langt et nivå på 74 mill.kr. inkl. effekten av KOM-programmets prosjekter, 

Dette er en økning på ca. 20 mill.kr. fra 54 mill.kr i masterplanen. I denne pakken er det et 

kombinert fokus på å hente ut aktivitetsvekst og ytterligere reduksjon av lønnskostnader. Om 

lag 2/3 av tiltakspakken er så langt identifisert i de ulike klinikkene, og ytterligere 

konkretisering pågår løpende frem mot endelig budsjettsaldering av klinikkene ultimo 
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desember. Ved identifisering av tiltak velges tiltak som i minst mulig grad påvirker 

tjenestetilbudet til brukerne negativt. 

Det er også lagt opp til tiltak i administrasjonen i foretaket i TP1 og TP2 for å bidra til å 

forbedring av økonomien. Om lag 6 mill.kr. er så langt redusert, i hovedsak knyttet til 

lønnsutgifter og redusert bruk av eksterne ressurser. Det arbeides videre med gjennomgang 

innen 4 enheter for å om mulig identifisere ytterligere kostnadsreduserende tiltak. 

 

TP3 er så langt ikke påbegynt, og legges nå på foretaksnivå. Denne tiltakspakken vil det 

arbeides kontinuerlig med frem mot sommeren 2020, og tiltak vil legges i klinikkene basert på 

analysearbeidet som beslutningsgrunnlag. Pakken vil måtte være i størrelsesorden 100 mill.kr. 

i helårseffekt, hvorav 50 mill.kr. forventes i effekt i annet halvår 2020. Så langt er denne 

pakken lagt på fellesområdet i budsjettet med en bemanningsreduksjon på om lag 140 årsverk 

fra annet halvår 2020. 

 Gjensidige lederavtaler 

 

For 2020 inngås det gjensidig lederavtaler for alle ledere med ansvar for budsjett, personal, 

drift, fag og kvalitet.  Dette gjøres for å sikre tydeliggjøring i linjen for at SSHF skal oppfylle 

de krav og forventninger som eier og styret har vedtatt.  

Masterplanen utgjør administrerende direktørs gjensidige lederavtale med styret. Områdene i 

det overordnede bilde som skal delegeres til oppfølging i klinikkene inngår i og synliggjøres i 

klinikkdirektørs lederavtaler. Det vil gjelde de viktigste forbedringsområdene både mht 

økonomi og kvalitetsparametere. Klinikkdirektører synliggjør avdelingenes ansvar for 

oppfølging for neste år i gjensidige lederavtaler med avdelingssjefene, som igjen gjør det 

samme med sine enhetsledere. Det er et prinsipp for lederavtalene at også underordnet leder 

skal kunne utfordre avtalen med forutsetninger for måloppnåelse. Oppfølgingen av 

lederavtalene gjennom året skjer i styringsstrukturen, gjennom oppfølgingsmøter og ordinære 

ledersamtaler. 

 

Målene må bearbeides og tilpasses de ulike nivåene som blir berørt og som skal gjennomføre 

handlingene. Dette vil være et bidrag til større gjennomføringskraft ved at klinikkdirektører, 

avdelingssjefer, seksjonsledere og enhetsledere trekker i samme retning.  

Gjensidige lederavtaler har vært gjenstand for flere gjennomganger med tillitsvalgte, som har 

gitt verdifulle innspill til innføringen. 

 Involvering av brukere, kommuner og tillitsvalgte 

 

Det ble i behandlingen av masterplanen i september etablert en tett involvering av både 

brukere, kommunerepresentasjon og tillitsvalgte internt i foretaket. Innholdet i masterplanen 

ble gjennomgått i brukerutvalg, i egne møter med kommunene og i flere dialogmøter med de 

hovedtillitsvalgte. Det ble også involvert godt i det klinikkvise arbeidet med tiltak i 

tiltakspakke 1.  

Disse dialogene er videreført i forbindelse med arbeidet med tiltakspakke 2, og vil ha et 

kontinuerlig fokus i det videre arbeidet, på alle nivåer i organisasjonen samt med kommunene 
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og brukerne. Mange av tiltakene vil ha konsekvenser for samarbeidsflater med kommunene, 

og former for involvering ble diskutert med kommunene i Overordnet strategisk 

samarbeidsorgan (OSS) i novembermøtet. Tillitsvalgt-dialogen prioriteres – i tillegg til de 

ordinære dialogmøtene, ble det arrangert et temamøte for KOM-programmet med tillitsvalgte 

i november, og et lengre temamøte blant annet med budsjett masterplan, analysearbeid 

gjensidige lederavtaler og KOM-programmet på dagsorden 5. desember. Det er hentet inn 
informasjon om involvering i klinikkene og i avdelinger. 
Masterplan har også vært behandlet som informasjonssak i HAMU – aktuelle styresaker 
i møte 18.9.19 og i møte 30.10.19.  
 

 

 Utfordringsbilde og analyseprofil i foretakets klinikker  

 

I dette kapitlet beskrives kort bildet klinikkvis i forhold til analyseprofil, økonomisk 

utfordringsbilde, tiltakspakker, aktivitet og bemanningsutvikling i budsjettet. 

 

 Klinikk for somatikk Arendal 

 

Analyseteamets arbeid viser noe mindreforbruk av tjenester i klinikkens opptaksområde, 

kombinert med en relativt eldre befolkning. Det viser også til liggetider noe høyere enn 

Kristiansand. Avklaring av pasienter før innleggelse er noe under snittet i HSØ. Kostnader pr 

DRG som uttrykk for produktivitetsutvikling har vært stigende og på et høyere nivå enn 

sammenliknbare foretak over mange år, først og fremst knyttet til reduksjon i inneliggende 

aktivitet og dagkirurgi uten at tilsvarende reduksjoner har skjedd på bemanningssiden.  

Klinikkens hovedutfordringer og tiltaksarbeid er knyttet til synkende produktivitet over flere 

år, og en høy kostnad pr DRG. Stabilitet og rekruttering av overleger er også en faktor i 

utfordringsbildet. 

Det legges opp en moderat aktivitetsvekst 2020 på inneliggende pasienter og dagbehandling, 

men høy poliklinisk vekst. Dette knyttet til ventelister innen øye, plastikk og ortopedi i 

særdeleshet. Kombinert med dette et tiltaksfokus på bedre ressursutnyttelse både i form av 

aktivitetsvekst og reduksjon av ressurser. 

 

Tabell 3: Aktivitet somatikk Arendal på omsorgsnivå. 

 

 

SSAs tiltaksarbeid er knyttet til KOM-programmet gjennom bedret operasjonsplanlegging og 

økt kapasitetsutnyttelse, forbedret poliklinikklogistikk innen flere fag, økt grad av 

ambulerende virksomhet og reduksjon av innleggelser. Det er fokus på styrking av 

Alle omsorgsnivå

Pasientgrupper Estimat 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020

 B20                

% endring 

mot E19

 B20                

% endring 

mot B19

Innlagte total (avd.opphold) 16 208             16 079             16 121             -0,5 % 0,3 %

Dagbehandlinger total 14 305             14 324             14 523             1,5 % 1,4 %

Poliklinikk total 97 980             100 900           105 671           7,8 % 4,7 %

Sum alle pasientgrupper 128 493           131 303           136 315           6,1 % 3,8 %
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legeressurser bl.a. innen ortopedi, plastikk og vaktsjikt LIS medisin, kombinert med 

ytterligere innstramming på personellbruk innen sykepleie, merkantile funksjoner og 

stab/støtte. 

Det er så langt lagt om lag 24 mill.kr i tiltak i klinikkens budsjett. Dette forventes økt noe i 

salderingene og ut fra forventet effekt av samarbeidet rundt KOM-tiltakene. 

 

Tabell 4: Økonomi-Arendal før saldering og fordeling av tiltakspakke 3.  

 

 

 

 Klinikk for somatikk Flekkefjord 

 

Analyseteamets arbeid viser et merforbruk av tjenester i klinikkens opptaksområde, kombinert 

med en befolkningssammensetning med høyere alder sammenlignet med Agder totalt. Det 

viser også til noe høyere liggetider og innleggelsesrater kombinert med en noe lav avklaring 

av pasienter før innleggelse målt mot snittet i HSØ. Kostnader pr DRG som uttrykk for 

produktivitetsutvikling har vært stigende over mange år, i hovedsak i form redusert aktivitet i 

DRG samt økende bruk av innleide ressurser for å dekke opp vaktordninger. 

Klinikkens hovedutfordringer og tiltaksarbeid er knyttet til den synkende aktiviteten over flere 

år innen kirurgiske fag, samt et tydelig merforbruk i befolkningen. Stabilitet og rekruttering 

av overleger er også en faktor i utfordringsbildet.  

Klinikken i Flekkefjord har en ambisjon om øke aktiviteten opp mot 2018 nivå i 2020. Dette 

er i stor grad knyttet til ortopedi og kirurgiske fag, Det er etablert rotasjonsordning av 

ortopeder fra Kristiansand, og nylig inngått en utvidet avtale med sykehuset i Stavanger om 

benyttelse av operasjonskapasitet innen ortopedi Flekkefjord, som vil være en basis for å nå 

dette. Samtidig med dette utreder klinikken å kun ha en sengepost åpen i helger og 

ferie/lavaktivitetsperioder. Det arbeides i foretaksledelsen med styrket samarbeid på tvers, noe 

som vil bidra til bedre ressursutnyttelse i Flekkefjord, som grunnet klinikkens størrelse har det 

største behovet for faglige bidrag fra de øvrige somatiske klinikkene. 

Dette vil sum bidra til en forbedring av økonomien for klinikken. 

 

ARENDAL

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -254 023       -248 899       -248 900       -248 765       -0,1 % -0,1 %

Aktivitetsbaserte innt -576 294       -622 883       -602 600       -618 564       -0,7 % 2,6 %

Andre innt -3 613           -3 053           -3 800           -2 043           -33,1 % -46,2 %

Interne inntekter -477               -                 -                 -                 - -

Inntekt Totalt -834 407       -874 836       -855 200       -869 373       -0,6 % 1,7 %

Kostnad Lønnskostnader 747 369        724 594        747 100        732 482        1,1 % -2,0 %

Varekostn 122 339        123 259        131 100        129 186        4,8 % -1,5 %

Kjøp av helsetjenester 2 540             1 550             4 700             1 352             -12,8 % -71,2 %

Andre driftskostn 12 054           10 926           10 300           10 332           -5,4 % 0,3 %

Interne kostnader 55 363           57 007           54 100           53 521           -6,1 % -1,1 %

Avskrivninger -                 -                 -                 -                 - -

Kostnad Totalt 939 665        917 336        947 300        926 873        1,0 % -2,2 %

Netto finans Netto Finans -                 -                 -                 -                 - -

Netto finans Totalt -                 -                 -                 -                 - -

Totalsum 105 258        42 500           92 100           57 500           35,3 % -37,6 %
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Tabell 5 Aktivitet somatikk Flekkefjord 

 

 

Det arbeides også her i tett samarbeid med KOM-programmet om forbedringsprosjekter innen 

både operasjonsplanlegging, poliklinikkproduktivitet og sengepostdrift. Også «de som trenger 

det mest»-prosjektet har et spesielt fokus i Flekkefjord, med referanse til merforbruket omtalt. 

Klinikken arbeider med tiltak innen bedret ressursutnyttelse, spesielt innen operajonsaktivitet 

og sengepostdrift, og tiltakspakkene TP1 og TP2 samlet er så langt konkretisert til om lag 13 

mill.kr.  

Under vises utviklingen i Flekkefjords økonomi vist i 2019 kr. 

 

Tabell 6: Økonomi somatikk Flekkefjord før saldering og fordeling av tiltakspakke 3. 

 
   

 Klinikk for somatikk Kristiansand 

Analyseteamets arbeid viser et mindreforbruk av tjenester i klinikkens opptaksområde, 

kombinert med en relativt yngre befolkning sammenlignet med Agder totalt. Det viser også til 

lave liggetider og innleggelsesrater kombinert med en avklaring av pasienter før innleggelse 

på snittet i HSØ. Kostnader pr DRG som uttrykk for produktivitetsutvikling har vært stigende 

over mange år, i form av større økt bemanning enn aktivitet i DRG. 

Klinikkens hovedutfordringer og tiltaksarbeid er knyttet til utflatende aktivitet over flere år 

knyttet til innlagte pasienter, overgang fra døgn til dag innen kirurgiske fag, og påpekte 

utfordringer innen intensiv og intermediærkapasitet. Det har vært en bemanningsvekst over 

mange år og produktivitet har blitt gradvis redusert 

Klinikken i Kristiansand har lagt opp til en kraftig aktivitetsvekst innen dagbehandling og 

poliklinikk. Dette i stor grad knyttet til økt operasjonsvirksomhet og forbedret poliklinikk-

logistikk. Begge deler i nært samarbeid med KOM-programmets ressurser. 

Pasientgrupper Estimat 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020

 B20                

% endring 

mot E19

 B20                

% endring 

mot B19

Innlagte total (avd.opphold) 5 668               5 712               5 909               4,3 % 3,4 %

Dagbehandlinger total 2 922               3 206               3 911               33,8 % 22,0 %

Poliklinikk total 20 221             21 980             22 944             13,5 % 4,4 %

Sum alle pasientgrupper 28 811             30 898             32 764             13,7 % 6,0 %

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -62 191         -54 956         -55 000         -58 494         6,4 % 6,4 %

Aktivitetsbaserte innt -180 110       -203 297       -172 800       -186 907       -8,1 % 8,2 %

Andre innt -7 388           -6 682           -7 200           -6 440           -3,6 % -10,6 %

Interne inntekter -592               -                 -                 -                 - -

Inntekt Totalt -250 280       -264 935       -234 900       -251 841       -4,9 % 7,2 %

Kostnad Lønnskostnader 235 291        233 878        244 800        242 677        3,8 % -0,9 %

Varekostn 23 147           22 683           20 900           22 286           -1,7 % 6,6 %

Kjøp av helsetjenester 433                331                500                513                55,1 % 2,6 %

Andre driftskostn 6 732             2 892             5 500             4 703             62,6 % -14,5 %

Interne kostnader 17 446           18 152           18 400           18 662           2,8 % 1,4 %

Avskrivninger -                 -                 -                 -                 - -

Kostnad Totalt 283 049        277 935        290 000        288 841        3,9 % -0,4 %

Netto finans Netto Finans -                 -                 -                 -                 - -

Netto finans Totalt -                 -                 -                 -                 - -

Totalsum 32 768           13 000           55 100           37 000           184,6 % -32,8 %
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Tabell 7: Aktivitet somatikk Kristiansand 

 

 

Klinikken har lagt til grunn styrking av intensiv/intermediærfunksjoner, basert på rapport fra 

2019, samt en styrking av leger i enkelte funksjoner/fag det er utfordringer i, herunder 

ortopedi, lungemedisin samt dublert LIS-sjikt innen kirurgi deler av døgnet. Klinikken har så 

langt lagt til grunn potensialer i KOM-programmets prosjekter, og at dette både vil gi 

bemannings- og aktivitetseffekter i de ulike avdelingene. 

Tiltakspakke 1 og 2 i sum utgjør i størrelsen 120 mill.kr. før saldering av budsjettene og 

utdeling av tiltakspakke 3. Pakkene her inneholder tiltak knyttet til lønnsreduksjon men også 

noe aktivitetsvekst. 

Under vises utviklingen i Kristiansands økonomi vist i 2019 kr. 

 
Tabell 8: Økonomi somatikk Kristiansand før saldering og fordeling av tiltakspakke 3. 

 

 

 Klinikk for medisinsk service 

 

Analyseteamet har prioritert somatikken i sin første fase, og har så langt ikke hatt kapasitet til 

å se på fagområdene i medisinsk serviceklinikk. Tidligere arbeid påpeker at det er ulik 

ressursbruk mellom de tre lokasjonene, og en standardisering av tjenester og ressursforbruk 

ligger til grunn for videre arbeid med tiltak i klinikken i 2020. 

 

Pasientgrupper Estimat 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020

 B20                

% endring 

mot E19

 B20                

% endring 

mot B19

Innlagte total (avd.opphold) 28 239             28 792             28 353             0,4 % -1,5 %

Dagbehandlinger total 19 264             17 961             20 239             5,1 % 12,7 %

Poliklinikk total 202 874           198 841           211 049           4,0 % 6,1 %

Sum alle pasientgrupper 250 377           245 594           259 641           3,7 % 5,7 %

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -486 723       -469 676       -469 700       -452 521       -3,7 % -3,7 %

Aktivitetsbaserte innt -1 006 063    -1 066 612    -1 050 400    -1 068 418    0,2 % 1,7 %

Andre innt -6 713           -7 111           -8 700           -9 180           29,1 % 5,5 %

Interne inntekter -2 250           -                 -1 400           -                 - -

Inntekt Totalt -1 501 749    -1 543 400    -1 530 200    -1 530 119    -0,9 % 0,0 %

Kostnad Lønnskostnader 1 293 222     1 294 871     1 322 400     1 302 479     0,6 % -1,5 %

Varekostn 140 531        143 655        160 900        154 217        7,4 % -4,2 %

Kjøp av helsetjenester 7 713             7 234             20 800           7 865             8,7 % -62,2 %

Andre driftskostn 22 246           16 308           19 800           17 223           5,6 % -13,0 %

Interne kostnader 100 993        101 332        104 700        103 335        2,0 % -1,3 %

Avskrivninger -                 -                 -                 -                 - -

Kostnad Totalt 1 564 705     1 563 400     1 628 600     1 585 119     1,4 % -2,7 %

Netto finans Netto Finans -                 -                 -                 -                 - -

Netto finans Totalt -                 -                 -                 -                 - -

Totalsum 62 956           20 000           98 400           55 000           175,0 % -44,1 %
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Medisinsk serviceklinikk er en sammensatt virksomhet, hvorav radiologi, laboratorietjenester 

og internservice utgjør de tre største delene av virksomheten. Aktiviteten i radiologi og 

laboratorietjenester har lagt til grunn en vekst fra 2,2 til 6 % i de ulike avdelingene fra 2019 til 

2020. 

Klinikken har gjennom 2019 fokusert på å redusere sin økonomiske utfordring. Samtidig er 

områder som styrking radiologi i Kristiansand, trombektomi-innføring og PET-scan innføring 

gjennomført. Til sist skal nevnes at klinikken har fått til en god forbedring av svartider innen 

patologi. Dette har også krevd styrking av ressursbruk gjennom 2019, 

 

I 2020 er det ikke lagt opp til ytterligere styrkinger, utover økt tilbud av PET-scan og 

utvidelse av trombektomi-tilbudet gjennom 2020. 

 

Det er etablert en TP1, men det er nødvendig med en stor TP2, som det konkretiseres de 

kommende månedene. I sum forventes omlag 22 mill.kr.i tiltak i disse pakkene med effekt i 

2020. Så langt er det lagt inn både inntektsøkende og bemanningsreduserende tiltak i 

tiltakspakkene. Det er også lagt inn forventede økonomiske effekter av 

organisasjonsgjennomganger innen radiologi og laboratoriefagene.  

 

Under vises utviklingen i MSK’s økonomi vist i 2019 kr. 

 

Tabell 9: Økonomi MSK før saldering og fordeling av tiltakspakke 3: 

 

 

 

 Klinikk for prehospitale tjenester 

 

Analyseteamet har prioritert somatikken i sin første fase, og har så langt ikke hatt kapasitet til 

å se på virksomheten i prehospitale tjenester. Det pågår et regionalt arbeid med å oppdatere 

inntektsmodellen for området, og dette arbeidet vil bidra med innsikt utover vinteren/våren 

2020 til å benchmarke dette tjenesteområdet.  

Det har i senere år vært stor aktivitetsvekst både i AMK-henvendelser og 

ambulanseoppdrag/kjørte km. Dette gir seg i hovedsak uttrykk i utfordringer knyttet til 

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -387 588       -392 345       -392 300       -394 426       0,5 % 0,5 %

Aktivitetsbaserte innt -127 739       -136 397       -136 900       -144 366       5,8 % 5,5 %

Andre innt -29 727         -26 051         -26 600         -24 691         -5,2 % -7,2 %

Interne inntekter -227 088       -225 539       -226 700       -224 126       -0,6 % -1,1 %

Inntekt Totalt -772 141       -780 331       -782 500       -787 609       0,9 % 0,7 %

Kostnad Lønnskostnader 600 243        587 989        599 100        601 712        2,3 % 0,4 %

Varekostn 121 331        128 652        130 300        129 256        0,5 % -0,8 %

Kjøp av helsetjenester 883                384                2 500             334                -13,0 % -86,6 %

Andre driftskostn 53 125           57 497           49 000           53 549           -6,9 % 9,3 %

Interne kostnader 8 845             5 809             5 500             5 758             -0,9 % 4,7 %

Avskrivninger -                 -                 -                 -                 - -

Kostnad Totalt 784 428        780 331        786 500        790 609        1,3 % 0,5 %

Netto finans Netto Finans -                 -                 -                 -                 - -

Netto finans Totalt -                 -                 -                 -                 - -

Totalsum 12 286           -                 3 900             3 000             - -23,1 %
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ressursbruk på ambulansesiden, da deler av aktiviteten er knyttet til passive vaktordninger, 

med utkalling av ressurser. Dette kombinert med økte opplæringsbehov gjør effektivisering av 

tjenesten utfordrende gitt dagens ambulansedekning, Det er planlagt innføring av elektronisk 

pasientjournal også i ambulansetjenesten i 2020. Beregninger av økonomisk effekt vil 

gjennomføres de kommende månedene. 

Det arbeides i 2020 med ytterligere forbedringer på pasientreisesiden, hvor systemet Trapeze 

er forventet innført i nært samarbeid med Pasientreiser ANS. Dette forventes å gi økte 

samkjøringsgrader kombinert med mindre grad av tomkjøring av taxier, og der igjennom 

reduserte taxiregninger til foretaket. 

I samarbeid med KOM-programmet og klinikkene vil også et prosjekt på geografisk 

innkalling vurderes, slik at samkjøring også her kan styrkes, 

Klinikken har etablert TP1 og TP2 på i størrelsesorden 8 mill.kr, fordelt på pasientreiser og 

øvrig virksomhet. 

Klinikken vil starte et arbeid sammen med foretakets samarbeidende kommuner med et 

utviklingsprosjekt etter modell fra Sykehuset i Telemark. Dette vil gi faglige effekter, men 

kan også forventes å gi økonomiske gevinster. 

Klinikken har planlagt å sette drift av helsebuss ut på anbud i 2020. Dette er forventet å bidra 

positivt økonomisk i driften, kombinert med at vi unngår å reanskaffe buss. 

Under vises økonomien for prehospitale tjenester og pasientreiser separat. 

Tabell 10: Økonomi prehospitale tjenester og pasientreiser før saldering og fordeling av 

tiltakspakke 3: 
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 Klinikk for psykisk helse og rusbehandling 

 

Analyseteamets rapport vedrørende psykiatri og TSB påpeker noe høye innleggelsesrater 

innen voksenpsykiatri samt korte gjennomsnittlige liggetider. Forbruket i befolkningen er med 

andre ord noe høyere enn snittet i regionen og i forhold til antatt behov i befolkningen. Hva 

gjelder økonomi synes kostnadsbruken å være på eller noe under snittet i regionen. Foretaket 

har svært høy egenbehandlingsgrad innen psykiatri og også over snittet innen TSB. 

 

Klinikken har historisk sett vært bruttofinansiert, på en slik måte at både inntektsside og andel 

felleskostnader for alle funksjoner i foretaket er fordelt til klinikkens regnskap. 

 

Aktiviteten innen psykiatri og TSB har hovedfokus på poliklinisk aktivitet, men også en stor 

innlagt aktivitet. 

Klinikken har lagt til grunn en vekst i overkant av føringene for somatisk vekst fra HSØ i 

budsjettforutsetningene, samt at BUP skal hente inn igjen det de ikke oppnådde i vekstrate 

2019. I tillegg er det lagt inn aktivitetsvekst knyttet til etableringen av fengselstilbud ved de 

nye fengslene i Agder i 2020. 

PREHOSPITALE TJ

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -258 089       -263 399       -263 400       -262 586       -0,3 % -0,3 %

Aktivitetsbaserte innt -                 -                 -500               -500               

Andre innt -7 638           -6 434           -7 800           -6 040           -6,1 % -22,6 %

Interne inntekter -496               -800               -1 000           -800               0,0 % -20,0 %

Inntekt Totalt -266 224       -270 633       -272 700       -269 926       -0,3 % -1,0 %

Kostnad Lønnskostnader 205 786        202 720        208 400        208 532        2,9 % 0,1 %

Varekostn 2 301             2 257             2 700             2 381             5,5 % -11,8 %

Kjøp av helsetjenester 39 708           41 718           41 200           41 705           0,0 % 1,2 %

Andre driftskostn 27 352           30 648           24 200           24 002           -21,7 % -0,8 %

Interne kostnader 726                725                800                695                -4,1 % -13,1 %

Avskrivninger 1 157             1 066             3 300             5 310             398,3 % 60,9 %

Kostnad Totalt 277 030        279 133        280 500        282 626        1,3 % 0,8 %

Netto finans Netto Finans 147                400                200                300                -25,0 % 50,0 %

Netto finans Totalt 147                400                200                300                -25,0 % 50,0 %

Totalsum 10 952           8 900             8 000             13 000           46,1 % 62,5 %

PASIENTREISER

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -118 188       -117 698       -117 700       -115 783       -1,6 % -1,6 %

Aktivitetsbaserte innt -5 116           -5 233           -5 500           -5 200           -0,6 % -5,5 %

Andre innt -45 176         -44 453         -41 600         -44 600         0,3 % 7,2 %

Interne inntekter -4 500           -4 500           -4 500           -4 500           0,0 % 0,0 %

Inntekt Totalt -172 980       -171 884       -169 300       -170 083       -1,0 % 0,5 %

Kostnad Lønnskostnader 0                     -                 -                 -                 - -

Varekostn -                 -                 -                 -                 - -

Kjøp av helsetjenester -                 -                 -                 -                 - -

Andre driftskostn 158 049        167 984        158 300        159 083        -5,3 % 0,5 %

Interne kostnader 3                     -                 -                 -                 - -

Avskrivninger -                 -                 -                 -                 - -

Kostnad Totalt 158 052        167 984        158 400        159 083        -5,3 % 0,4 %

Netto finans Netto Finans -                 -                 -                 -                 - -

Netto finans Totalt -                 -                 -                 -                 - -

Totalsum -14 928         -3 900           -10 900         -11 000         182,1 % 0,9 %
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Tabell 11: Konsultasjoner KPH 

 
 

Tabell 12: DRG poeng KPH 

 
 

 

Klinikken har en relativt god ramme rammevekst fra 2019 til 2020, ca. 2%, men har til tross 

for dette antagelig noe strammere økonomi i 2020. Dette i hovedsak knyttet til eksterne 

faktorer som fritt behandlingsvalg, økt innleie av spesialister og mulig bortfall av inntekter 

ifm FACT team, samt lave inntekter ift de uttrekk som ble gjort ifm utskrivningsklare 

pasienter. Også tildelte stillinger tilbake til 2018 ved to avdelinger påvirker bildet. 

Klinikken har fått tilført 6,2 mill.kr. til ressurser knyttet til fengslene fra HSØ. 

 

Klinikkens resultatkrav på 52 mill.kr. er så langt i prosessen uendret fra økonomisk 

langtidsplan og budsjett 2019 til budsjett 2020, til tross for noe økte inntekter ift ØLP. 

Klinikken vil arbeide videre med tiltak både for bedret økonomi, men ikke minst for økt 

produktivitet, samt økt samhandling om behandlingstilbud med de somatiske klinikkene. 

Klinikkens tiltakspakker inneholder tiltak som sikrer god ressursutnyttelse, god kvalitet og 

pasientsikkerhet. Også innføring av nye, kunnskapsbaserte metoder vil systematisk følges opp 

i tiltakspakkene, inkludert omprioritering av ressurser bl.a. til økt samarbeid med somatikken i 

foretaket. 

Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling er arbeider med flere 

kvalitetstiltak med sannsynlig produktivitetseffekt. I KOM prosjektet Avstandsoppfølging II 

utredes implementering av videokonsultasjon i klinisk bruk. Dette vil øke tilgjengelighet og 

har potensial til å redusere «ikke møtt»-andel og dermed mer effektiv tidsbruk for 

terapeutene. Anskaffelsesprosess for internettassistert behandling (e-meistring) er initiert via 

Sykehusinnkjøp. Erfaring fra andre fagområder er økt effektivitet og kapasitet. Anskaffelse av 

elektronisk screeningverktøy vil videre kunne øke compliance og sikre mer effektive 

utrednings- og behandlingsforløp. KOM prosjektene Medisinkabinett og Bilpark også aktuelle 
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for KPH, med mulighet for reduksjon i utgifter og økt effektivitet med påfølgende 

oppgaveglidning når det gjelder medisinkabinett.  

KPH har spesifisert ytterligere bestillinger til analyseteamet for å finne tiltak som endrer 

pasientforløpet fra døgninnleggelser til poliklinisk aktivitet, ev. ambulant oppfølging (se 

vedlegg). 

I oppfølging av Samhandlingsmeldingen utredes tiltak felles mellom KPH og kommunene på 

Agder for å sikre bedre akuttilbud til blant annet barn og unge, eldre med sammensatte 

problemer og pasienter med sammensatt og utfordrende problematikk. Felles tiltak og ev. 

pasientforløp vil sikre bedre pasientflyt etter endt utredning.  Ved innføring av 

dialogmeldinger vil KPH øke sin tilgjengelighet for fastlegene og dermed mulighet for økt 

kvalitet på behandlingen og en bedre utnyttelse av ressursene. Dette vil imidlertid ikke 

generere noe særlig aktivitet, men bidra til redusert avslagsprosent og bedre bruk av kliniske 

ressurser.    

Gjensidige lederavtaler (GLA) innebærer en større grad av forpliktelse på alle ledernivå for å 

sikre budsjett og aktivitetslojalitet samt innføring av aktuelle føringer fra Oppdrag og 

bestilling.  

Pakkeforløpene vil med implementering av strukturerte pasientforløp kunne sikre mer 

effektive forløp samt ved implementering av KORFIT sikre en tilpasning og evaluering av 

behandling. Systematisk evaluering av behandlingen vil medvirke til korreksjon og mer 

effektive pasientforløp. Ved hjelp av slike måleinstrument og rask tilgang til status, vil 

klinikere kunne justere egen aktivitet ut fra kvalitetsmålene.  

Disse kvalitetstiltakene er ikke omregnet til konkret effektivitetsgevinst og det er dermed 

heller ikke gjort anslag for gevinstrealisering. Dette vil det arbeides videre med.  

 

 

 

Tabell 13: Økonomi KPH før saldering og fordeling av tiltakspakke 3: 

 

 

KPH

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -1 398 387    -1 439 689    -1 439 700    -1 456 798    1,2 % 1,2 %

Aktivitetsbaserte innt -138 618       -157 924       -155 500       -171 866       8,8 % 10,5 %

Andre innt -30 439         -30 435         -31 600         -27 179         -10,7 % -14,0 %

Interne inntekter -102               -43                 -700               -42                 -1,7 % -94,0 %

Inntekt Totalt -1 567 545    -1 628 090    -1 627 500    -1 655 885    1,7 % 1,7 %

Kostnad Lønnskostnader 1 156 672     1 207 334     1 206 100     1 228 080     1,7 % 1,8 %

Varekostn 30 992           30 023           28 800           30 049           0,1 % 4,3 %

Kjøp av helsetjenester 40 260           43 693           43 000           41 085           -6,0 % -4,5 %

Andre driftskostn 56 212           55 836           61 400           61 031           9,3 % -0,6 %

Interne kostnader 211 349        218 807        221 200        224 493        2,6 % 1,5 %

Avskrivninger 27 503           24 437           24 300           24 371           -0,3 % 0,3 %

Kostnad Totalt 1 522 987     1 580 130     1 584 900     1 609 109     1,8 % 1,5 %

Netto finans Netto Finans -2 966           -4 040           -4 500           -5 224           29,3 % 16,1 %

Netto finans Totalt -2 966           -4 040           -4 500           -5 224           29,3 % 16,1 %

Totalsum -47 524         -52 000         -47 000         -52 000         0,0 % 10,6 %
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Vi ser her et uendret bidrag på 52 mill.kr. til foretakets resultat også i 2020. 

 

 Staber og fellestjenester 

Analyseprofil for administrasjon og fellestjenester 

 

Analyseteamet har prioritert gjennomgang av somatikken, og det er foreløpig kun gjort 

overordnet gjennomgang av foretakets administrasjonskostnader sammenliknet med andre 

foretak. Gjennomgangen viser ikke utfordringer i SSHF sin ressursbruk målt mot andre 

foretak innen administrasjon. Det vil bli utarbeidet en rapport av analyseteamet også 

vedrørende administrasjonen og fellestjenestene. 

Administrasjonens (stabenes) hovedutfordringer og tiltaksarbeid 

Stabene inkludert fellestjeneste de har ansvar for, har i flere år levert bidrag til foretakets 

resultater utover budsjett. Dette i form av vakante stillinger og lav bruk av eksterne ressurser. 

For 2020 er det etablert en tiltakspakke 1 på i sum vel nær 3 mill.kr. så langt. Det er på den 

andre siden tilført noe ressurser til pukkelkostnader knyttet til regionalt ERP-innføring i 2020, 

samt gitt midler til 5 PhD stillinger fra 1.8.20, samt midler til å igangsette økt 

utdanningsaktivitet av leger i samarbeid med OUS fra høsten 2020. 

Det er så langt ikke funnet midle til ytterligere ønsket vekst i SIM-senter (treningssenter for 

leger), veilederstillinger i forskning eller internrevisorstilling. Det er besluttet at fire områder 

innen stabenes fellestjenester for foretaket skal gjennomgås med tanke på potensial for 

eventuell ressursreduksjon. 

Teknologi og E-helse har også over år bidratt positivt til foretakets økonomi utover 

budsjettene. I sitt 2020 budsjett har de lagt til grunn en reduksjon på vel 5 mill.kr. i 

tiltakspakke 1 og 2. Dette i stor grad i form av bemanningsreduksjoner. På den andre siden er 

de tilført midler for vekst innen IKT (Sykehuspartner), oppbygging av Metavision-forvaltning 

internt, oppstart av Mors-arkivprosjekt, styrking av budsjett behandlingshjelpemidler og 

MTU-vedlikehold. Til tross for dette er det økt risiko knyttet til både energipriser, 

behandlingshjelpemiddel-kostnader og vedlikeholdskostnader, i sum opp mot 15 mill.kr. 

 

 Resultatbudsjett 2020 
 

Som beskrevet i kapitlene over legges det opp til omfattende forbedringstiltak i budsjett 2020 

for å nå et resultatnivå på +40 mill. kr. for foretaket som helhet. Det er så langt lagt til grunn 

tiltak på 186 mill. kr. i klinikker/stabsavdelinger, Tabellen under viser de foreløpige tiltakene 

pr klinikk/stab. 

 

Det legges opp til at klinikkene ved hjelp av KOM-programmet skal bidra til 

forbedringseffekter på minst 35 mill.kr. som skal gevinstrealiseres i klinikkene i 2020 knyttet 

til TP1 og TP2. (Dette gjelder 1.generasjons KOM-prosjekter; det forventes at nye prosjekter 

også skal bidra ytterligere i tiltakspakke 3 ila 2020, se eget avsnittene over.) 
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Så langt viser budsjettet et behov for ytterligere tiltak (utover de under opplistede og KOM-

programmet nevnt over) på om lag 50 mill.kr. (TP3) i annet halvår. Dette vil foretaksledelsen 

og klinikkene arbeide løpende med gjennom første halvår, slik at det kan sikres virkning av 

disse i annet halvår 2020. 

 

Tabell 14 – foreløpig liste tiltak lagt inn i budsjett 2020 

 

 
 

Av denne listen er hittil om lag 80% identifiserte tiltak i pakke 1 og 2, mens TP3 foreløpig 

ikke er påbegynt. 

 

Tabellen under viser det totale budsjettet fordelt på kategori inntekter og kostnader. 

 

Tabell 15 - resultat (2019 kr) 

 
 

Basisrammen økes fra 4.271 mill.kr. i budsjett 2019 til 4.364 mill.kr. i budsjett 2019 inkl. 

øremerkede midler, dvs. med 93 mill.kr. I tillegg kommer 114 mill.kr. til pris-/ lønns-

kompensasjon. Realvekst i rammen er ca. 37 mill.kr. og utgjør i sum 1,2 % fra budsjett 2019.  

 

TP0 - 

helårsvirkn. TP 1 - (sept.19) TP2  - (nov.19) TP3 - 2.halvår 20 SUM

Arendal 4,0 8,9 14,9 27,8

Flekkefjord 1,0 3,5 9,9 14,4

Kristiansand 8,0 14,1 31,8 53,9

Prehospitale tjenester 1,0 1,6 2,9 5,5

Pasientreiser 2,0 0,0 2,0

Medisinsk serviceklinikk 2,0 11,0 11,8 24,8

Staber 5,5 1,0 6,5

Felles 0,0 2,0 2,0

Tiltakspakke 3 før fordeling: 50,0 50,0

SUM 16,0 46,6 74,3 50,0 186,9

Faktisk    

2018

Budsjett 

2019

Estimat    

2019

Budsjett 

2020

Endring   

B19-B20

Endring   E19-

B20

Inntekt Basisramme -4 055 281    -4 271 224    -4 271 200    -4 363 921    2,2 % 2,2 %

Aktivitetsbaserte innt -2 225 362    -2 351 243    -2 307 400    -2 389 239    1,6 % 3,5 %

Andre innt -208 032       -242 826       -275 000       -240 315       -1,0 % -12,6 %

Interne inntekter -398 584       -402 942       -406 300       -407 909       1,2 % 0,4 %

Inntekt Totalt -6 887 260    -7 268 235    -7 299 000    -7 401 384    1,8 % 1,4 %

Kostnad Lønnskostnader 4 363 537     4 496 168     4 574 400     4 567 261     1,6 % -0,2 %

Varekostn 799 442        883 267        886 900        899 323        1,8 % 1,4 %

Kjøp av helsetjenester 344 609        456 044        454 000        463 539        1,6 % 2,1 %

Andre driftskostn 755 931        839 775        804 600        866 178        3,1 % 7,7 %

Interne kostnader 398 584        402 942        406 300        407 908        1,2 % 0,4 %

Avskrivninger 215 136        182 639        180 900        194 375        6,4 % 7,4 %

Kostnad Totalt 6 877 239     7 260 835     7 307 100     7 398 584     1,9 % 1,3 %

Netto finans Netto Finans -31 543         -32 600         -42 800         -37 200         14,1 % -13,1 %

Netto finans Totalt -31 543         -32 600         -42 800         -37 200         14,1 % -13,1 %

Totalsum -41 564         -40 000         -34 700         -40 000         0,0 % 15,3 %
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Budsjett 2019 innebærer en vekst i aktivitetsbaserte inntekter på 3,5%.  

Prisvekst 3,1%,vektendringer for 2020 er innarbeidet i budsjettet for neste år med -8 mill.kr. 

Det samme er ABE-reform med forventet -0,5% reduksjon på ISF-priser med ca. -10 mill.kr.  

Vridning fra ramme til aktivitetsfinansiering i psykiatri og TSB med ca.10 mill.kr. også 

inkludert  

 

Lønnskostnadene viser en reduksjon på 0,2% fra estimat 2019, før effekter av lønnsoppgjør 

2020. Det forventes noe reduksjon i årsverk i somatikken, og det er i budsjettet lagt inn en 

reduksjon på 83 årsverk i de tre somatiske klinikkene, dvs en nedgang på 3 % - omtrent det 

som er merforbruk fra budsjettet i 2019. Foretaket er fortsatt i en situasjon med lavere 

produktivitet sammenlignet med tidligere år og sammenlignet med andre foretak. Budsjettet 

innebærer derfor en produktivitetsforbedring med noe større økning i pasientbehandlingen 

enn veksten i foretaksgruppen kombinert med en moderat reduksjon i bemanning. Øvrig 

kostnadsvekst er omtalt i kapittel 4. 

 

Resultatkravet på 40 mill.kr. inneholder +52 mill.kr. fra Klinikk for psykisk helse, mens 

resten av foretaket har et negativt resultatkrav på 12 mill.kr. også i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16 – brutto årsverk 

 
 

I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn gjennomsnittlig 5.606 brutto årsverk. Brutto årsverk 

inkluderer årsverk i permisjon, sykdom og annet fravær. Totalt er det i budsjett 2020 108 (-

1,9%) færre årsverk enn estimat 2019, og 69 (-1,2%) færre årsverk enn budsjett 2019. I 

forhold til ØLP er det i budsjett 2020 en reduksjon på 20 årsverk. Det er særlig tiltakspakke 3 

med -70 årsverk i halvårseffekt/140 årsverk i helårseffekt som bidrar til reduksjonen. 

Tiltakspakke 1 og 2 tar foretaket ned til budsjett 2019 nivå. 

Klinikk
Virkelig      

2017

Virkelig       

2018

Budsjett       

2019

Faktisk pr 

nov 2019

Budsjett 

2020

Brutto årsverk:

Klinikk for somatikk Kristiansand 1 538 1 568 1 540 1 573 1 531 -9 -0,6 % -42 -2,7 %

Klinikk for somatikk Arendal 885 888 832 871 837 5 0,7 % -34 -3,9 %

Klinikk for somatikk Flekkefjord 288 282 281 281 286 5 1,7 % 5 1,8 %

Klinikk for prehospitale tjenester 296 299 300 299 297 -2 -0,7 % -1 -0,5 %

Klinikk for psykisk helse 1 420 1 427 1 433 1 458 1 438 5 0,4 % -20 -1,4 %

Medisinsk serviceklinikk 869 866 849 853 845 -4 -0,5 % -9 -1,0 %

Avd for teknologi og e-helse 166 166 182 169 183 0 0,1 % 14 8,3 %

Administrasjon 205 201 224 209 224 0 0,2 % 15 7,3 %

Felles 35 0 -36 -71 -36

Totalt 5 668 5 697 5 675 5 713 5 606 -70 -1,2 % -108 -1,9 %

Endring                   

Bud.2019 - Bud.2020

Endring                   

nov.2019 - Bud.2020
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 Aktivitetsforutsetninger og Prioriteringsregelen 

 Sentrale aktivitetsmålsettinger i statsbudsjettet for 2020: 
 

I HSØ sin styresak om driftsrammer er aktivitetsforutsetninger beskrevet: 

 redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene 

 øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren 

 prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling 

og forebygging 

 Fremme kommunenes evne til omstilling og kvalitetsforbedring i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten, basert på eldrereformen Leve hele livet 

 

Nasjonalt legges til rette for en generell vekst i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten på 

1,5 % fra estimert aktivitetsnivå 2019 til 2020. Veksten i pasientbehandling omfatter aktivitet 

i foretak/sykehus og kjøp fra private aktører inklusive fritt behandlingsvalg.  

 

Budsjettet legger videre til rette for vekst innen offentlig poliklinisk aktivitet innen 

laboratorie- og radiologitjenester på om lag 2,2 % utover anslått nivå i 2019.  

 

For pasientbehandling som omfattes av ISF legger budsjettet til rette for en vekst på om lag 

1,4 prosent, beregnet på nasjonalt nivå basert på estimat 2019.  

 

Som de siste årene er det heller ikke for 2020 satt noe tak på DRG-basert aktivitet. 

Refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering (ISF) er fortsatt 50 %, dvs. at det refunderes 

50 % av beregnet gjennomsnittskostnad ved behandlingen innen somatikk. Enhetsprisene 

innen ISF er i 20120 satt til 45808 for somatikk og 3160 for psykisk helsevern og rus.  

I prisene er ABE-reformen hentet ut med -0,5% ift generell prisstigning, (utgjør ca. – 10 

mill.kr.) 

 Aktivitetsbudsjett somatikk 

 

Ved samtlige av foretakets tre somatiske lokasjoner (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand) er 

det for 2020 budsjettert med en høyere aktivitet enn estimat 2019, blant annet grunnet økning 

i behandlerstillinger og effekt av logistikk-tiltak. Det er estimert noe ulikt mellom 

sykehusene, hva gjelder type pasient og hvor den forventede økte aktiviteten vil finne sted 

I sum planlegges det med 6,0% vekst innen dagbehandling og 5,7% innen poliklinikk, men 

kun 0,5% innen innlagte pasienter. Dette er langt utover forutsetningene fra HSØ, men er 

basert på ventelistesituasjonen samt de påviste lave forbruksratene i opptaksområdet - ref. 

analyseteamets rapport. 

 

Tabell 17 – Sum aktivitet somatikk totalt - sykehusopphold 
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I Arendal planlegges det økt aktivitet innen dagbehandling og poliklinikk, mens i Flekkefjord 

planlegges det med en økning på alle pasientgrupper der det spesielt forventes en økning i 

antall dagbehandlinger. Kristiansand planlegger størst økning i de lettere pasientgruppene og 

da særlig innen dagbehandling. Samtlige klinikker planlegger å øke produktivitet innen 

kirurgi og poliklinikk generelt, i nært samarbeid med KOM-programmet. 

 

Tabell 18 - aktivitet totalt for SSHF, sykehusopphold, alle omsorgsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 19 - DRG-poeng SSHF  

Pasientgrupper Estimat 2019 Budsjett 2019 Budsjett 2020

 B20                

% endring 

mot E19

Innlagte total (avd.opphold) 50 115             50 583             50 383             0,5 %

Dagbehandlinger total 36 491             35 491             38 673             6,0 %

Poliklinikk total 328 721 328 721 347 504 5,7 %

Sum alle pasientgrupper 415 327           414 795           436 560           5,1 %

Faktisk 

2018

Estimat 

2019

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

% endring 

B2020 mot 

E2019

Total aktivitet somatikk 401 767 409 832 410 212 431 162 5,2 %

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 45 227 44 620 46 000 45 345 1,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 148 363 144 415 151 215 147 370 2,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 33 207 36 491 35 491 38 313 5,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 323 333 328 721 328 721 347 504 5,7 %

Aktivitet i henhold til sørge-for ansvaret

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 43 604 43 120 44 500 43 758 1,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 144 268 140 650 146 850 143 097 1,7 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 32 683 36 075 35 125 37 599 4,2 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 318 231 323 902 323 902 342 033 5,6 %
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Somatikk på foretaksnivå  

Budsjettet for antall sykehusopphold i 2020 er opp med 725 opphold i forhold til estimert 

antall sykehusopphold. Dette tilsvarer en økning på 1,6 %. Gjennomsnittlig liggetid forventes 

stabilt/uendret fra 2019 til 2020 da Sørlandet er blant de laveste i landet over flere år. Dette er 

lagt til grunn for liggedøgnsbudsjettet.   

 

Antall dagbehandlinger er i budsjett 2020 økt med 1.822 dagbehandlinger i forhold til 

estimert antall dagbehandlinger i 2019. Dette tilsvarer en økning på 5,0 %. Den polikliniske 

aktiviteten forventes økt i forhold til estimert aktivitet 2019. I budsjettet for 2020 er det økt 

med 18.783 konsultasjoner. Dette tilsvarer en økning på 5,76 %.  

 

Totalt budsjett for høykost-legemidler som sorterer under STG m/refusjon er satt til totalt 

6.000 poeng, tilsvarende ca. 137 mill. kr. for 2020. Det er behov for å styrke oppfølgingen av 

dette området for å sikre optimal bruk av legemidlene kombinert med sikring av 

koding/inntektssiden. 

 

 

 

 Aktivitet psykiatri og rusbehandling 

 

Sørlandet sykehus HF

Somatiske tjenester

Faktisk Estimat Budsjett Budsjett  % endring 

DRG-poeng

2018 2019 2019 2020 B2020 mot 

E2019

I egen region behandlet i eget HF) 51 404           51 952  53 987  52 208 0,49 %

I egen region behandlet ved private institusjoner)

I egen region behandlet i andre regioner) 1 102             1 340  1 250  1 350 0,75 %

Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF) 1 463             1 379  1 379  1 345 -2,46 %

Sum DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter  53 969  54 671  56 616  54 904 0,43 %

I egen region behandlet i eget HF)  7 032  7 898  8 063  8 645 9,46 %

I egen region behandlet ved private institusjoner)

I egen region behandlet i andre regioner)

Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF)   156   154   154   154 0,00 %

Sum DRG-poeng dagbehandlinger  7 189  8 052  8 217  8 799 9,28 %

I egen region behandlet i eget HF)  13 289  13 826  13 925  14 365 3,90 %

I egen region behandlet ved private institusjoner)

I egen region behandlet i andre regioner)   365   350   350   350 0,00 %

Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF)   184   177   177   159 -9,92 %

Sum DRG-poeng polikliniske konsultasjoner  13 838  14 353  14 452  14 875 3,63 %

Legemidler  4 050  4 737  4 200  5 830 23,06 %

Nye legemidler  1 421   550   550   170 -69,09 %

Totalt antall DRG-poeng sørge-for ansvar  78 663  80 654  82 325  82 919 2,81 %

Totalt antall DRG-poeng egenproduksjon ekskl. DBL*  73 529  75 386  77 685  76 877 1,98 %

* DBL = dyre biologiske legemidler 
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Klinikk for psykisk helse og rusbehandling legger til grunn en mer moderat aktivitetsvekst i 

2020, basert på kunnskap om forbruksrater og ventelistesituasjonen for klinikken. Her er 

veksten omtrent i tråd med rammeveksten til klinikken.  

 

Tabell 20: 

 

 

Tabell 21: 

 

 

 Prioriteringsregelen 

 

Satsingen på utvikling og omstilling av tjenestene innen psykisk helsevern skal videreføres. 

Det skal også i 2019 være større vekst i regionen innen tverrfaglig spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern (BUP og VOP hver for seg) enn somatisk 

sektor. Dette gjelder både aktivitet og kostnadsvekst, samtidig som nedgang ventetider 

forutsettes større relativt sett innen disse områdene enn i somatikken.  

Klinikk for psykisk helse må også dra nytte av KoM-programmet, og det må tas i bruk 

innovative behandlingsmetoder samt kunnskapsbasert teknologi/elektroniske verktøy. Dette 

bør bidra til å sikre aktivitetsveksten innen områdene psykiatri og TSB. 

  

Selv om det nå legges opp til en god vekst innen TSB og psykisk helsevern, er utfordringene 

knyttet til ventetider og fristbrudd fortsatt størst innen somatisk sektor. Det forutsettes at 

arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til tjenestene fortsatt har stor oppmerksomhet både 

regionalt og i helseforetakene og sykehusene.  

 

SSHF har i 2020 budsjett lagt til grunn at både inntektsrammer, kostnadsutvikling, 

årsverksutvikling og ventetider skal ha en fokus hvor disse områdene styrkes relativt til de 

somatiske klinikkene, men aktivitet innen somatikk er avhengig av å kunne øke mer enn 

psykiatri og TSB i 2020 både for å redusere ventelister, tilpasse seg befolkningens tilbud og 
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forbruk og for å bedre økonomi og produktivitet. Dette vil drøftes med HSØ i forhold til 

OBD-bestillingen. 

 

 

 

 

 Likviditet og investeringer  

 

Sykehuset vil ved inngangen til 2020 ha en reserve i sin likviditetsramme på ca. 650 mill.kr. 

Det forventes ved årsskiftet 2019/2020 et innskudd på driftskonto på 720 mill.kr., et positivt 

avvik fra budsjettet. Endelig kassakredittramme for utgangen av 2019 er ikke avstemt enda 

ifm pensjonsoppgjør 2019, men antas å ende i et innskuddskrav på 0 mill.kr. og ca. 85 mill.kr. 

i kassakredittlimit. 

 

Ved utgangen av 2020 forventes likviditeten i foretaket å redusert i størrelsesorden 300 mill. 

kr. i forhold til inngangen av året bl.a. grunnet reduksjon i investeringsoverhenget med ca. 70 

mill.kr., en pensjonspremie som er 185 mill.kr. høyere enn pensjonskostnad, og endelig 

avregning ISF for 2019. Eventuelt utbytte fra KLP og bruk av dette til pensjonsbetalinger er 

en positiv usikkerhet ift likviditetsutviklingen. 

 

I sum forventes gjennomført investeringer for ca. 150 mill.kr. i 2020, inklusive overhenget fra 

bevilgede prosjekter i 2018 på nærmere 100 mill.kr. Det betyr et overheng på 

investeringssiden videre til 2021 på i størrelsen 50 mill.kr.  

Pågående forprosjekt PSA er forutsatt finansiert fullt ut av Helse Sør-Øst gjennom lån fra 

HOD og uttak innskudd i HSØ. Det utarbeides egen gevinstrealiseringsplan for å bidra til 

tilbakebetaling av dette. 

 

Det blir også i 2020 et svært stramt investeringsbudsjett innen alle kategorier investeringer, 

både bygg, teknisk infrastruktur, IKT, MTU og annet utstyr. Det gis om lag 60 mill.kr. netto 

til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF. Med midler frigjort fra salg av eiendommer, og et 

eget resultat på nær 0, blir investeringsrammen for SSHF i 2020 på ca.110 mill.kr.  

Gjennom omstilling, modernisering og effektiviseringer skal driften forbedresi løpet av de 

neste tre årene .Investeringsnivået kan da komme opp på ca. 160 mill. kr. i 2023 (inkludert 

tilskudd fra HSØRHF). For å sikre langsiktig bærekraft med fornyelse av utstyr, innføring av 

nye IKT-løsninger og vedlikehold samt utvikling av bygningsmassen bør investeringsnivået 

økes videre til om lag 500 mill. kr. pr år. Inklusive lånefinansiering større prosjekter. Av dette 

bør antagelig rundt en tredjedel brukes på løpende fornyelse av utstyr, lokale IKT-prosjekter, 

ombygginger og oppgraderinger av bygg. Det øvrige bør brukes til større byggeprosjekter og 

større strategiske satsninger innen teknologi. Dette samsvarer med SSHFs forslag til 

økonomisk langtidsplan (ØLP).  

 

I 2019 er det gjennomført salg av en barnehage, ubebygde tomter og andel av en boligblokk 

på Eg i Kristiansand. Det legges til grunn at salgssummen på ca. 47 mill.kr. kan benyttes til 

investeringer i 2020. Foretaket har basert seg på å leie ytterligere ca. 400 m2 modulbygg for å 
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løse behov for utbedring av arealer til laboratorier og hørselsaktivitet i Kristiansand. Dette er 

en leiekontrakt på i størrelsen 10 mill.kr. over de neste 10 år. Det er ikke lagt opp til salg av 

eiendommer i budsjett 2020. 

 

I sum forventes gjennomført investeringer for ca. 200 mill.kr. i 2020, inklusive overheng fra 

bevilgede prosjekter i 2018-2019. Overhenget til 2020 er på nærmere 170 mill.kr., hvilket 

betyr at det forventes et overheng på investeringssiden videre til 2021 på i størrelsen 75 mill. 

kr. Pågående forprosjekt for Nybygg psykisk helse er forutsatt med lån fra HOD og uttak 

egenkapitalinnskudd i HSØ. Det utarbeides egen gevinstrealiseringsplan for å tilbakebetale 

dette.  

 

En samlet oversikt over foretakets investeringsutfordringer ble presentert for styret i møte 

31.10.2019 (sak 056-2019). Gjennomgangen av investeringsbehovet viser at det er et stort 

etterslep på vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen. SSHF må investere store beløp 

i fornyelse av medisinsk teknisk utstyr, innføring av nye IKT-systemer og vedlikehold og 

utvikling av bygningsmassen for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og tilstrekkelig kapasitet for 

å møte befolkningens behov. Med svært begrensede investeringsmidler i 2020 må vedlikehold 

av bygg for å hindre driftsstans og kvalitetsavvik prioriteres høyt. Dernest må erstatning av 

MTU som havarerer, og mottak av nye regionale IKT-systemer ivaretas. 

 

Tabellen under viser de foreløpig høyest prioriterte investeringene fra klinikkene og fra avd. 

for teknologi og e-helse (TEH) for 2020. Dette er mer enn foretaket får rammer Det er også i 

2020 et svært stramt investeringsbudsjett innen alle kategorier investeringer, både 

bygningsmessig og i forhold til alder på og behov for MTU. 

 

Det er ikke funnet rom for å øke investeringer eller driftskostnader innen forskning eller 

innovasjon vesentlig i 2020 budsjettet., Administrerende direktør har likevel lagt til grunn at 5 

PhD stillinger skal finansieres fra 1.8.2020 i tråd med føringer i ØLP, samt at en avtale med 

UiO om undervisning av medisinerstudenter skal igangsettes. Dette for å sikre faglig utvikling 

i en periode med sterk kostnadskontroll, og muliggjøring av ambisjoner rundt politisk 

oppfølging av Grimstad-rapporten for en campusutvikling i Agder med plattform ved 

Sørlandet sykehus. Dette er også et strategisk rekrutterings- og beholde-tiltak. Det arbeides 

videre med en plan for forsknings- og innovasjonsaktivitet som også vil ta inn i seg 

håndtering av økonomiske resultater fra innovasjonsprosjekter i forhold til bruk til videre 

forsknings- og innovasjonsarbeid.  

 

Nivået på investeringsbudsjettet for nye prioriteringer i 2020 er om lag 25% av de behov som 

er meldt inn til de respektive klinikker og tekniske avdelinger (nær 500 mill.kr). Dette er noe 

mindre andel enn de senere årene, og medfører økt etterslep.  

 

Det er heller ikke i 2020 avsatt sentrale lånemidler for videreføring infrastrukturprosjekter i 

Kristiansand i Helse Sør-Øst for 2020.  Det må arbeides videre for å få sentrale lånemidler til 

dette fremover, sett i sammenheng med planlegging av nytt akuttbygg i Kristiansand. Ikke 

minst er prioritering av akutt, kvinne- og barnebygg i Kristiansand avhengig av at foretaket 

får til en budsjettbalanse ved at masterplanen gjennomføres. Det er viktig for sykehuset å få 
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tilgang til økt sentral finansiering i de nærmeste årene for å bedre situasjonen både på bygg, 

infrastruktur og MTU, da dagens investeringsnivå øker snittalder på MTU og forverrer 

tilstandsgrad på bygningsmassen. 

 

Tabellen under viser de foreløpige høyest prioriterte investeringene fra klinikkene og 

Teknologi og E-helse (TEH) for 2020. Dette er mer enn foretaket kan påregne å ha rammer til 

å prioritere og gjennomføre:  

 

Tabell 22 – foreløpig investeringsbudsjett  

 

Det foregår fortsatt prioriteringer innenfor rammen på omlag 110 mill.kr. inkl. en havaripott. 

Administrerende direktør vil som tidligere år ferdigstille endelig prioritering av 

investeringsbudsjettet i samråd med investeringsutvalg og ledergruppe når årsresultat for 2019 

er klart. 

 

 

 Risikovurdering av budsjettet  

 

Det er i en overordnet vurdering identifisert 10 områder som har økonomiske risiki i 

budsjettet for 2020.  
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KOM-programmets prosjektportefølje, forbedret prosjektstyrings- og 

gevinstrealiseringsmetodikk sammen med god gjennomføring av tiltak i klinikkene blir 

viktige elementer for å redusere denne risikoen 

1. Styringsfart/utfordringsbilde i de tre somatiske klinikkene på 

ca. 170 mill.kr., Gjennomføringskraft og – hastighet i de etablerte og planlagte 

tiltakene for å skape økonomisk balanse er kritisk faktor for et positivt resultat. 

2. Både aktivitetsvekst og bemanningsreduksjoner (spesielt i TP3) gir risiko 

3. Nye kostnadsområder inkl. innføring av nye IKT-løsninger øker også risikoen. 

4. Utfordringsbilde i Medisinsk serviceklinikk og Prehospitale tjenester,  

ca. 10 mill.kr. ift dagens styringsfart. 

5. Høykostnadsmedisiner, usikkerhet rundt volumvekst og nye legemidler, ca. 10 mill.kr. 

6. Behandlingshjelpemidler, spesielt insulinbehandling, ca. 5 mill.kr. 

7. Energikostnad som er budsjettert med 2018 nivå , anslått risiko ca 5 mill. kr. 

8. Vedlikeholdskostnader og havarikostnader budsjettert stramt, risiko ca 5 mill.kr. 

9. Lønnsoppgjøret 2019, helårseffekt i 2020, samt lønnsoppgjør for 2020 med 

delårseffekt, gir økt risiko da det ikke er reserver til å møte oppgjør som bidrar til 

vekst utover statsbudsjettets rammer. 

10. Økte kostnader og aktivitetsrisiko knyttet til dyre vaktordninger for leger, ref 

driftsform fremover for sykehusene i Flekkefjord og Arendal innen enkelte kirurgiske 

fag, og forutsetter streng styring samt alternative tiltak etter vurdering av analyser. 

Sett under ett kan en antyde en risiko i størrelsen 200 mill. kr. i disse postene, noe det er 

begrensede muligheter til å løse i budsjettet uten at dette vil gå utover investeringsevnen eller 

pasienttilbudet i foretaket. Denne risikoen er høyere i budsjett 2020 høyere enn den var i 2019 

og 2018. Dette risikobildet fordrer at det vurderes, planlegges og gjennomføres en rekke tiltak 

fremover, inkl. reduksjon av ressursforbruk i årsverk, samt eventuelt reduksjon av tilbud og 

mulige strukturelle tiltak for å møte den utfordrende situasjonen. Dette må også ses i 

sammenheng med kjent utfordringsbilde i økonomisk langtidsplan i perioden 2020-2023. 

Virksomhetsprogrammet Kvalitet og Modernisering - KOM, samt klinikkenes 

gjennomføringsevne blir viktig for å oppnå en styrt tilpasning av driften til de økonomiske 

rammene fremover. Et aktivt arbeid for å bedre produktivitet og ressursutnyttelse må ha høyt 

fokus i 2020.  

 

Det gjennomføres for øvrig en egen risikovurdering medio desember i regi av 

organisasjonsdirektør i forhold til klinikkenes evne til å motta og gjennomføre en slik mengde 

med endringsprosjekter. Det vil bli lagt vekt på å identifisere risikoreduserende tiltak. 

 

 Administrerende direktørs vurderinger 

 

I sum har sykehuset et budsjettutgangspunkt for 2020 som er mer utfordrende enn det var ved 

inngangen til 2019, til tross for omlag 10 mill.kr. bedring av rammene fra HSØ siden ØLP-

arbeidet våren 2019, med nye risikoelementer. Dette skyldes en styringsfart som har utviklet 
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seg over år, med konsekvenser for kostnader og redusert produktivitet som vist til tidligere i 

budsjettdokumentet. 

 

Administrerende direktør har gjennom det siste året lagt opp til flere forhold som reduserer 

risiko for manglende måloppnåelse i 2020. Det er en sterkere forståelse i organisasjonen for 

behovet for omstilling og økt produktivitet. Gjennomføringen av TP0 med 52 mill.kr. i effekt 

bekrefter en slik forståelse. Selv om det har vært drivere i 2019 som har ført til økte 

kostnader, ville bildet vært 52 mill.kr. dårligere dersom ikke klinikkene hadde levert gode 

resultater på tiltakspakken i 2019.  

 

Etableringen av KOM-programmet gir klinikkene og foretaksledelsen økt omstillingsevne. Ny 

kompetanse og kapasitet, og en moderne prosjektmetodikk benyttes på tvers av foretaket. 

Prosjekter vil følges opp, og gevinster vil måles. Det gjelder både de økonomiske gevinstene, 

og parametere for bedret logistikk og pasientforløp. Kompetansen og verktøy som utvikles i 

KOM-programmet skal overføres og eies i linjen. 

 

Masterplanen, som rammer inn økonomiarbeidet, er forankret i organisasjonen. Arbeidet med 

forankring vil fortsette i 2020. Administrerende direktør arrangerte en heldags samling med 

foretaksledelsen og klinikkledelsene i oktober, der elementene i masterplanen inngikk. 

Klinikkdirektørene har arbeidet videre med oppfølging i egne klinikker. Det er arrangert en 

halvdags temasamling i desember med foretaks- og klinikktillitsvalgte med budsjett og 

masterplan på dagsorden, og et eget temamøte om KOM-programmet. 

 

Analyserapporten må trekkes fram som etviktig element i masterplanen, med intern analyse 

og benchmarking mot andre foretak. Analysen benyttes som beslutningsgrunnlag for 

prioritering av tiltak. Tydeliggjøringen av potensialet ved Sørlandet sykehus kan forstås som 

en viktig motiverende linje i forbedringsarbeidet. Sørlandet sykehus har dyktige og engasjerte 

fagfolk, ledere og tillitsvalgte. Det er all grunn til å være optimistisk mht gjennomføringskraft 

og omstillingsevne gitt god ledelsesoppfølging. Når metodikk og verktøy først får satt seg 

som arbeidsmåte, vil det skape gode resultater både for kvalitet og økonomi. 

 

Systemet med gjensidige lederavtaler tydeliggjør ansvar, og letter lederes mulighet til å følge 

opp gjennomføring helt ut til enhetene, der omstillingsarbeidet faktisk skal gjennomføres. 

 

Omstillingsarbeid i foretaket har tidligere noen ganger strandet på grunn av konfliktlinjer og 

motkrefter. Det er derfor viktig å gjennomføre tiltak og oppfølging av disse i tråd med 

hovedavtaler og med godt, transparent samarbeidsmiljø internt og eksternt.  Administrerende 

direktør legger stor vekt på god samhandlingskultur med kommunene. Det vil være nødvendig 

å ta i bruk den forsterkede samhandlingsstrukturen som er lagt for 2020, og fortsette arbeidet 

med transparens og likeverdig samhandling med kommunene.  

 

Det har kommet til flere nye risikoelementer i budsjettet som ikke lå til grunn i ØLP, samtidig 

som driftsutfordringene i foretaket har utviklet seg negativt både med økt ressursforbruk og 

fallende aktivitet siden dette tidspunktet.  
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Ut fra de sentrale disposisjoner Helse Sør Øst har gjort for å prioritere satsning på IKT, store 

byggeprosjekter på Østlandet og nødvendig vedlikehold ved OUS, gjør at rammene til 

Sørlandet for investeringer også i 2020 blir langt lavere enn i ØLP, og i forhold til hva 

innmeldte behov tilsier. Et viktig lyspunkt er nytt psykiatribygg som har planlagt byggestart 

ila 2020. 

 

 

Utgangspunktet viser en reell vekst i rammer på ca. 0,7% for foretakets somatikk utover 

lønns- og prisveksten på 3,1 % og pensjonsendringene (-6 mill.kr.). Dette er noe under 

folketallsveksten på ca. 1,2 % på Sørlandet. Dette alene betyr i realitet en fortsatt intern 

effektivisering også i 2020 innen de somatiske fagene, da psykiatri og rusbehandling skal 

prioriteres. Det er budsjettert med en reduksjon i brutto årsverksforbruk for 2020 med om lag 

75 fra dagens nivå innen somatikken, Dette er samme retning som ble skissert som nødvendig 

i ØLP leveransen i april og i budsjett 2019 for et år tilbake.  

Investeringsevnen i foretaket har i perioden 2013-2019 vært tilfredsstillende til tross for 

kostnadsveksten i de somatiske klinikker. Som vi ser i prioriteringene for 2020 er evnen til å 

bære nye investeringer på et lavt nivå, slik at foretaket har behov for raskt å øke resultatene i 

årene fremover - også utover de omstillingsutfordringer 2020 budsjettet viser. 

 

Det over beskrevne gjør 2020 til et utfordrende år for foretaket. Men det planlagte 

forbedrings- og omstillingsarbeidet vil stå i kontinuerlig fokus i hele organisasjonen, sammen 

med klok og god lederadferd i nært samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og 

kommunene.  

 


