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1. Budsjettåret 2022 

Budsjettåret 2022 og pandemisituasjonen 

Med referanse til styresak 087-2021 og styrets vedtak med bestilling av en 
redegjørelse av konsekvensene av pandemien for økonomien og budsjettet, følger 
her en tidlig gjennomgang av mulige konsekvenser samt sannsynlige 
kompensasjonsordninger knyttet til dette. 
Det er i hovedsak tre elementer i økonomien som blir påvirket av pandemien: 
 

• Elektiv aktivitet  
• Bemanning  
• Andre merkostnader 
• Arbeidet med ytterligere forbedringstiltak i driften. 

 

Ad 1. Elektiv aktivitet 

Grunnet nasjonale framskrivninger av smittesituasjonen ble elektiv aktivitet fra 
uke 51 redusert med om lag 20% både innen poliklinikk og dagkirurgisk 
behandling ved SSHF, som de fleste andre sykehus. Dette for å sikre tid til 
opplæring av personell for å kunne håndtere en økning i Covid-pasienter. 

Et slikt nedtak har i en normaluke en kostnad på om lag 3 mill.kr i tapt 
aktivitetsinntekt (ISF). Dersom nedtak i et slikt omfang skulle bli en varig situasjon 
i 1.tertial 2022 vil det utgjøre om lag 50 mill.kr i reduserte aktivitetsinntekter for 
foretaket.  Et slikt inntektstap forventes kompensert som i 2020 og 2021, hvor 
midler på statsbudsjettet blir flyttet fra kontoen for ISF (aktivitetsinntekt) til 
basisramme for foretakene. Dette er det allerede gitt signaler om fra 
helseministeren, som sier at regjeringen overvåker situasjonen og vil løse dette i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) i juni 2022. Likviditetsmessig har 
dette ingen kortsiktig konsekvens da sykehuset utbetales akonto fra Helse Sør-Øst 
RHF månedlig. 

Oppdaterte framskrivninger skyver en forventet smitteøkning med økte 
innleggelser fram i tid. På den bakgrunn har foretaket fra og med uke 3 i 2022 tatt 
opp igjen elektiv behandling, med mål om å drifte tilnærmet normal drift, slik at 
aktiviteten skal bli høyest mulig. Dette for å ikke forverre ventelistesituasjonen 
ytterligere. Dersom det fremover skulle bli vedvarende lavere elektiv aktivitet, vil 
konsekvensen for ventelister og ventetider, kunne gi en betydelig økonomisk 
merkostnad i form av økt bruk av frivillig poliklinikk samt fristbruddkostnader på 
der pasientene som da går til Helfo. Dette er så langt ikke mulig å tallfeste. 
Foretaket har de siste månedene utfordringer i enkelte fag som genererer ikke 
budsjetterte fristbruddkostnader. 

Ad. 2. Bemanning 

Bemanningskonsekvensen er noe mer sammensatt. Foretaket hadde i sitt budsjett 
forutsatt at nedtak innen merkantil- og pleiebemanning med 130 årsverk skulle 
gjennomføres som planlagt i 2021. På merkantil side er dette i hovedsak 
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gjennomført med virkning fra januar 2022, grunnet godt økonomi- og 
prosessstyringsarbeid i klinikkene.  

Styret er kjent med at det på pleiesiden ble nødvendig med en utsettelse grunnet 
pandemisituasjonen kombinert med høyt belegg, RS-virus og økende sykefravær 
og karantenefravær. Klinikkene har også her gjort et solid arbeid med å 
identifisere årsverk. Men situasjonene tilsier at om lag 90 pleieårsverk mer enn 
budsjett vil arbeide i foretaket i en periode fremover. Hvis vi forutsetter at dette vil 
vare frem til sommerferien, utgjør dette om lag 35 mill.kr. i merbelastning for 
foretakets økonomi. Ressursene benyttes til styrkede akuttmottak og 
intensivplasser, samt sengeposter, men også for å løse økt sykefravær og 
karantene blant personellet. 

Det er usikkerhet knyttet til kostnadskonsekvensene av økt sykefravær og 
karantenefravær i forbindelse med pandemien. Deler av finansieringen av dette vil 
komme som kostnader for foretaket, både i form av økt bruk av overtid og innleie, 
samt for dekning av selve fraværskostnadene.  Som eksempel ser vi at 
korttidsfraværet (fravær under 14 dager) i desember økte med 66 årsverk. Om lag 
50 av disse knyttes til pandemien direkte. En eventuell varig situasjon gjennom 
1.tertial, ville utgjøre om lag 15 mill.kr. i økte lønnskostnader for fraværet, i tillegg 
til at det gir økte kostnader til overtid og innleie; anslagsvis 7 mill.kr. Noe av dette 
vil bli finansiert ved at foretakets egenbetalingsperiode reduseres fra 14 dager til 6 
dager, ref. regjeringens vedtak om dette. Hvor mye er usikkert. 

Det er fremdeles usikkert hvordan merkostnadene til bemanning vil bli 
kompensert, men det er antydet fra helseministeren at det skal deles ut 1,5 mrd.kr. 
til landets sykehus for å håndtere pandemisituasjonen. Dette kan bety om lag 85 
mill.kr. til SSHF (5,5% av landet totalt). Det knyttes stor usikkerhet om dette er 
omgjøring av aktivitetsmidler som nevnt over, eller friske penger, samt hvilke 
føringer som vil følge med eventuelle friske penger. For sammenlikningens del 
utgjør 85 mill.kr om lag 7,6% av aktivitetsinntekten samlet for SSHF i 6 måneder - 
eller 13% av elektiv aktivitet i samme tidsperiode, gitt at Ø-hjelpsvolumet blir som 
i et normalår. 

 

Ad 3. Andre merkostnader 

Den største usikkerheten utover aktivitet og bemanning er kjøp av 
laboratorietjenester i forbindelse med pandemien. Sykehusets egen kapasitet i 
forbindelse med testing av covid gjør at det i perioder med høye smittetall må 
sendes store prøvevolum til Oslo Universitetssykehus. Dette kan utgjøre 2-3 
mill.kr. i merkostnader pr måned. Kostnaden er ikke medtatt i budsjettene for 
2022 og kan medføre en merkostnad på 10-15 mill.kr frem mot sommeren, 
avhengig av smittetrykk og prøvevolumer som sendes. 

Det ble i desember benyttet ressurser på adgangskontroll til de somatiske 
sykehusene. 
Dette er så langt avviklet i 2022, men kan bli en merkostnad dersom det viser seg 
nødvendig å gjeninnføre grunnet pandemien.  

Ad.4. Arbeid med ytterlige forbedringstiltak med virkning fra 2.halvår 2022.01.19 

I en pandemisituasjon går en stor del av ledelseskapasiteten i foretaket med til å 
planlegge for pandemihåndtering samt driftsfokus knyttet til høyt sykefravær og 
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mest mulig opprettholdelse av aktivitet. Etter opprettholdelse av god kvalitet og 
pasientsikkerhet i driften, vil gjennomføring av de allerede planlagte nedtak på 
pleieressurser måtte få fokus. Med bakgrunn i dette antar vi at vi vil få en 6 
måneders forsinkelse av nye tiltak, dvs. at disse først får virkning fra 2023, og at de 
først blir planlagt for videre nedtaksprosess høsten 2022. Dette vil kunne medføre 
en merbelastning for økonomien på inntil 50 mill.kr. i andre halvår 2022. 

Oppsummering: 

Pandemien vil kunne gi en negativ effekt for foretaket på opp mot 100 mill.kr frem 
til sommeren 2022, samt ytterligere 50 mill.kr i andre halvår knyttet til 
forsinkelsene i arbeidet med nye forbedringstiltak i klinikkene.  

Administrerende direktør har kunnet sette av om lag 90 mill.kr av tidligere tildelte 
Covid-midler fra 2020 og 2021, for å møte merkostnader i 2022 knyttet til 
forsinket uttelling av planlagt nedtak i pleiepersonell. Gitt en tildeling av nye friske 
midler og/eller omgjøring av aktivitetsinntekter til basisramme, som nevnt i pkt.2 
over, vil SSHF kunne håndtere en dekning som kombinert med avsetningen over, 
løser merutfordringer i foretakets økonomi, som vi så langt ser av pandemien.  

Det vil også påløpe kostnader etter neste smittebølge når ventelistene skal 
reduseres. 

Administrerende direktør understreker den usikkerheten som er knyttet til disse 
vurderingene. 

 

2. Status på dialog med tillitsvalgte om behov for læring etter sak 
om uønskede hendelser 

Administrerende direktør er i dialog med tillitsvalgte om behov for læring etter 
sak om uønskede hendelser. Tillitsvalgte trekker blant annet fram betydningen av 
å kartlegge ledelsesmessig oppfølging av vedkommende lege i hele lederlinjen som 
kan forklare hvorfor og hvordan de uønskede hendelsene kunne oppstå i et slikt 
omfang. Det er 10-årsperioden fra og med 2008 til og med 2018 som ønskes 
kartlagt. Tillitsvalgte trekker fram at det er læring og refleksjon som er målet, ikke 
å peke ut syndebukker. Tillitsvalgte fremhever at de ønsker en ekstern kartlegging. 

Ledelsesmessige tema er kartlagt for denne perioden i flere av de eksterne 
gjennomgangene; som avgjørelsen til Statens helsetilsyn (2021), 
Konsernrevisjonens rapport (2020). Deloitte-rapport om styring og ledelse fra 
2019 og tilsynet gjennomført av Statens helsetilsyn fra 2018 (SSF). 
Administrerende direktør gjennomgår nå disse, med fokus på manglende ledelse, 
og oppsummerer funnene som et utgangspunkt for dialogen med tillitsvalgte.  

Det er enighet mellom tillitsvalgte og administrerende direktør om å samle den 
informasjonen som finnes om svakheter i styring og ledelse i 10-årsperioden, og 
kartlegge om det er behov for å innhente ytterligere informasjon som grunnlag for 
læring i organisasjonen. 

Administrerende direktør vil legge fram sitt forslag til hvordan en kartlegging kan 
gjennomføres, og en mulig prosess for læring i februarstyremøtet. 
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3. Redegjørelse om ambulansesituasjonen 

Bakgrunn 

Det har vært oppmerksomhet hos tillitsvalgte rundt kapasitet på 
ambulansekapasitet, særlig i Kristiansands-området. Sørlandet sykehus har i 
Klinikk for prehospitale tjenester over en lengre periode hatt en økning i antall 
ambulanseoppdrag. I 2004 ble det utført 23 163 oppdrag, i 2021 var tallet økt til 
40 470 oppdrag. I denne perioden har: 

• Gjennomsnittlig oppdragstid blitt redusert fra 119 til 68 minutter.  
• Det vært gjennomført flere funksjonsfordelinger mellom sykehusene i 

Arendal og Kristiansand.  
• Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (beslutningsstøtteverktøy for 

operatører i AMK) vært gjenstand for revisjon som kan ha påvirket antall 
oppdrag og hastegrad.  

• Klinikken økt antall ambulanser fra 29 til 30 ambulanser.  
 

Det er interessant at antallet oppdrag i perioden 2017–2021 har vært forholdsvis 
stabilt.  

Det er i Kristiansand ambulanseområde at aktiviteten er størst. Medarbeidere i 
AMK gjennomfører flåtestyring, noe som innebærer at andre ambulanser enn de 
som er stasjonert i Kristiansand også løser oppdrag her. Det er grunn til å tro at det 
er en større fleksibilitet på tvers av ambulanseområdene i dag, uten at dette 
ensidig kan defineres som negativt. Flere oppdrag gir mengdetrening til 
personellet, noe som kan påvirke kvalitet positivt. På den andre siden må 
oppdragsmengden ikke bli for stor, slik at det kan få negativ konsekvens for 
kvalitet og arbeidsmiljø. 

Tiltak 

Klinikken har god og tett oversikt over ambulansekapasiteten, opp mot behov. 
Under pandemien har vært satt inn ekstra ressurser. Det settes inn både 
kortsiktige og langsiktige tiltak. I tidsrom hvor det er grunn til å forvente høy 
aktivitet, er det etablert praksis for å vurdere om kapasitet skal økes.  

Som kjent planlegges prosjekt som i nær fremtid skal innføre mer aktivitetsstyrte 
arbeidsplaner. Prehospitale tjenester skal delta i dette arbeidet. Målet er tilpasset 
bemanning som i større grad ivaretar variasjon i aktivitet. 

Det er iverksatt en «pit – stop» med støtte fra KOM–programmet i Klinikk for 
prehospitale tjenester. Hensikten er å gjennomgå arbeidsprosesser i AMK, i 
ambulanseområdet og overgangen til akuttmottaket ved Klinikk for somatikk i 
Kristiansand. Dette gjøres for å identifisere, og håndtere, eventuelle «tidstyver». 
Målet er å forbedre og effektivisere prosesser. 

Videre er det planlagt at ambulansestasjonsstrukturen skal revideres i 
strategiplanperioden. Det er endringer i bosetningsmønster og forbedringer i 
veinettet og som er utviklet sammenlignet med situasjonen på midten av 90 – 
tallet. Hensikten er å identifisere om en ved endret geografisk plassering kan nå 
større deler av befolkningen på kortere tid. I dette arbeidet må også aktivitet og 
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ressursutnyttelse legges til grunn, mtp å konkludere på antall ambulanser som bør 
disponeres. 
 

4. Status covid-19 

Covidsituasjonen endrer seg raskt på Agder. Det er forventet en betydelig økning 
av smittede i befolkningen, noe som vil kunne gi en større økning i innlagte 
pasienter, og som kan påvirke bemanningen i foretaket. Situasjonen endrer seg fra 
uke til uke. Det gis oppdatert, muntlig informasjon i møtet.  

Det er etablert en overordnet bemanningsgruppe for pleiepersonell og en for leger, 
og stedlige arbeidsgrupper for leger og pleiepersonell i Kristiansand, Arendal og 
Flekkefjord. Disse gjør en stor og viktig jobb med sykehusenes beredskapsplaner. 

Forutsetningene for planlegging er datagrunnlaget fra slutten av desember, hvor 
det legges til grunn at SSHF kan få 148 covid-pasienter (hvorav 120 på sengepost) 
eller 271 covid-pasienter (hvorav 220 på sengepost). Tabellene under er 
oppdaterte (januar 2022). Det knyttes stor usikkerhet til framskrivningene. 

Det forutsettes 20% sykefravær på eget personell over en 4 ukers periode. For å 
sikre gode helsetjenester vil det da være nødvendig å teamorganisere leger, 
sykepleiere/spesialsykepleiere og støttepersonell både på intensivenhetene og 
sengepostene. Dette planlegges det for. Det har vært nødvendig å hente ned elektiv 
behandling for å kunne gjennomføre opplæring på helsepersonell. Klinikkene har 
lagt gode planer for nedtak av aktivitet og for omdisponering av eget personell.  

Det planlegges omdisponering av helsepersonell fra andre klinikker og avdelinger 
(Medisinsk serviceklinikk, Klinikk for psykisk helse og sentrale staber) som skal 
arbeide som støttepersonell. Det er også utlyst ekstern utlysning for helsepersonell 
som ønsker å bidra i covid-situasjonen 

Det er utarbeidet kompetanseplaner for støttepersonell til både intensiv og 
sengepostene og opplæring pågår. Ledere har dialog med ansatte som skal 
omdisponeres og det gjennomføres regelmessige dialogmøter med 
tillitsvalgtorganisasjonene. Administrerende direktør gjennomfører digitale 
allmøter 15 minutter hver uke for å oppdatere medarbeidere om situasjonen for 
covid-19.  

SSHF har nå gitt tilbud om vaksine dose tre til alle medarbeidere. Det vaksineres 
fortsatt, det tilbys drop- in og det er mulig å øke kapasiteten ved behov. 

Under følger oppdaterte framskrivninger. 
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Forventede innlagte på sengepost og intensivavdeling: 
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