
 
 

Arkivsak  

Dato 16.02.2022 

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 23.02.2022  

Sak nr. 009-2022 A Sakstype Beslutningssak 

Sakstittel Virksomhetsrapport  desember 2021 
 

Virksomhetsrapporten for desember 2021 legges fram for styret. Den inneholder resultat for 
hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning. 

Den siste måneden har vært sterkt preget av pandemien, og foretaket tok ned opp mot 20% 
elektiv virksomhet. Foretaket har hatt en krevende driftssituasjon med mange RS-syke barn og 
fulle intensivavdelinger og sengeposter.  

Resultatet per desember 2021 (DES I) er akkumulert +110,5 mill.kr. som gir et positivt avvik i 
forhold til budsjett på 50,5 mill.kr.  

Omstillingsprosessene i pleie- og merkantilt utvalg har hatt god fremdrift, men 
gjennomføringen har blitt forskjøvet i tid på grunn av pandemien og tilhørende høyt 
sykefravær. Et tredje utvalg jobber for å øke produktiviteten innen opererende fag. Det pågår 
et kontinuerlig forbedringsarbeid i foretaket knyttet til pakkeforløpene innen kreftbehandling 
og psykiatri, samt arbeid med å redusere ventelister som langtidsplanlegging og forfalte 
kontakter (Sprint ventelister). Pakkeforløpene for desember opprettholder anbefalt forløpstid. 

Klinikkene har arbeidet systematisk med pakkeforløpene innen kreftbehandling og ligger hittil i 
år på 72% måloppnåelse, med 80% måloppnåelse i desember.  

Situasjonen med ventetider i Kristiansand og Arendal kombinert med rekrutteringsutfordringer 
i enkelte kirurgiske fag og psykiatri, samt driftsøkonomien i de somatiske klinikkene utgjør 
hovedutfordringene i desember-rapporten. 

Vedtak: 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember 2021 til etterretning. 
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med arbeidet med 

økonomisk omstilling og reduserte ventelister i 2022. 
 

Vedlegg til saken 

1. Virksomhetsrapport desember 2021. 
2. Risikovurdering 3.t.2021 
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1 Overordnet kommentar 
Foretaket har hatt en krevende driftssituasjon i høst, med covid-19, mange RS-syke barn og 
fulle intensivavdelinger og sengeposter. Likevel har foretaket hatt en tilnærmet normal elektiv 
drift, dog med noe redusert aktivitet i desember, men noe reduksjon innen øyeblikkelig hjelp i 
somatikk. 

Foretaksledelsen reduserte rundt 35 årsverk knyttet til håndtering av covid-19 etter 
sommerferien og har videreført en «redusert ny normal» med vel 40 årsverk ut 2021, men i 
desember ble det benyttet 56 årsverk henført covid-19. Økt bemanning har vært opprettholdt 
på grunn av smittetrykket i regionen, samt for å ivareta analysekapasitet, ansatt-testing, 
smittevern, logistikk, styrkede akuttmottak og 4 covid-senger i Kristiansand.  

SSHF overførte 124 mill.kr. i covid-19 tilskudd fra 2020, hvorav 46 mill.kr. til fremtidige 
avskrivninger og resterende 78 mill.kr. til drift i 2021. I tillegg har foretaket mottatt 59 mill.kr i 
covid-19 tilskudd til drift i opprinnelig budsjett for 2021, samt ytterligere 43 mill.kr. i juli 2021 
(HSØ). Akkumulert per desember er 110,5 mill.kr. benyttet, herav 8 mill.kr i desember. Se for 
øvrig styresak 002-2022 Orientering fra Administrerende direktør.    

Omstillingsarbeidet i SSHF viser god fremdrift spesielt innenfor det merkantile området. Det 
har vært større utfordringer innenfor pleiearbeidet, da driftssituasjonen har økt behov for 
bemanning og svekket klinikkenes kapasitet til å drive omstillingsarbeid i parallell. 
Smittetrykket i Agder har vært generelt høyt de siste månedene med stigende antall smittede 
og innlagte i desember, i tillegg til høyt sykefravær.  

Tiltakspakkene 3 og 4 i er et ledd i masterplan økonomi i budsjett 2021. Tiltakspakke 3 
inkluderer omstillingsarbeid innenfor Pleie- og merkantilt utvalg med en ambisjon på 50 
mill.kr. i innsparing (92 mill.kr helårseffekt). Tiltakspakke 4 inkluderer det tredje utvalget 
innenfor AIO og opererende fag med en ambisjon om økt aktivitet samt andre 
effektiviseringstiltak for å komme i budsjettbalanse, i sum 39 mill.kr. Samlet helårseffekt på 
tiltakspakke 3 og 4 er estimert til å være 130 mill.kr. Gevinstrealisering pleie- og 
merkantilutvalg var planlagt ferdigstilt ila februar 2022,men på pleiesiden forventes dette noe 
utsattgrunnet pandemihåndteringen og økende sykefravær. 
 Utvalg AIO vil pågå gjennom 2022og vil bidra til å redusere ventelister. 

De underliggende økonomiske resultater og utfordringer i de somatiske klinikkene er pr 
desember forbedret med omkring 18 mill.kr. fra 2020 for de tre somatiske klinikkene. 
Aktiviteten har vært god også i desember samlet sett for døgnopphold, men under budsjett for 
dagbehandling og poliklinikk. Det er fortsatt en utfordring med høyt ressursforbruk.  

Klinikkene har arbeidet systematisk med pakkeforløpene innen kreftbehandling og ligger hittil i 
år på 72% måloppnåelse og 80% i desember. Det pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid i alle 
klinikker rundt dette. Det arbeides også systematisk med forbedringer på mange av 
kvalitetsparameterne, så som forfalte kontakter, planleggingshorisont, epikrisetider, 
tvangsbruk og avslagsrater. KOM-programmet bidrar i flere av disse prosessene. 

Foretaket arbeider aktivt med venteliste-SPRINT for å redusere ventelistene og ventetidene. 
Dette følges tett opp i alle berørte klinikker og stimuleringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF 
benyttes både i somatikk og psykiatri. 

 
Økonomi 
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Desember 

Inntektene (+21 mill.kr.) påvirkes av ISF avregning fra 2020 (+5 mill.kr.), ekstra bevilgninger til 
psykiatri og rus (3 moill.kr. og høyere aktivitet i somatikken enn budsjett (+8 mill.kr.), men noe 
negative avvik kompenseres av covid-19 midler. I tillegg er det noen årsoppgjørsposter som 
har gitt positive effekter (+5 mill.kr.). Kostnadene er 24 mill.kr. lavere enn budsjett og skyldes 
korrigering av årsoppgjørsposter, samt høyere kjøp av helsetjenester (36 mill.kr.) spesielt 
innenfor rus og høykostmedisin hvor det kom en etter fakturering fra OUS på 15 mill.kr. for to 
øye-behandlinger. Innenfor lønnsområdet har foretaket et netto positivt avvik på 15 mill.kr 
som skyldes lønnsoppgjørseffekter 2021 (+20 mill.kr.) og forsinkelser i gjennomføringer av 
tiltaksarbeidet for pleie og merkantile prosjekter (-5 mill.kr.). Finansposter viser et positivt 
avvik på 1,8 mill.kr.. 
 
Regnskapet viser et resultat på 51,6 mill.kr. som gir et positivt avvik på 46,7 mill.kr. 
 
Hittil i år 

Inntektsavviket (89 mill.kr.) påvirkes i hovedsak av økt basisramme som følge av endrede 
pensjonskostnader i 2021 med 72,7 mill.kr.. I tillegg har foretaket mottatt ISF avregning fra 
2020 (5 mill.kr.), samt ekstra basisramme til psykiatri og rus (+16,5 mill.kr.) for å redusere 
ventetider. Redusert aktivitetsbasert inntekt er i hovedsak kompensert av mill.kr. midler. ISF-
refusjon dag- og døgnbehandling er 83 mill.kr. (4,3%) under budsjett. Antall utskrivninger er 
2,6 % over budsjett, døgn- og dagbehandlinger er hhv 1,8% og 5,2% under budsjett.  

Kostnadsavviket (-48 mill.kr.) påvirkes av flere forhold: 

• lønnskostnader (-73 mill.kr.) som i hovedsak utgjør endrede pensjonskostnader (-50 
mill.kr.), positivt lønnsoppgjør 2021 (+20 mill.kr.), samt etterslep av innføring av tiltak i 
pleie- og merkantil bemanningsutvalg (-30 mill.kr.), ellers generelt høyt sykefravær ifb 
med pandemien 

• bokført kostnader Covid-19 utgjør 109 mill.kr., hvorav 73 mill.kr. i lønnskostnader.  
• varekostnader (-26 mill.kr.) hvor 16 mill.kr. skyldes økt kostnad til 

behandlingshjelpemidler, samtidig som høykostmedisin har en innsparing på 16 
mill.kr.. Resterende negativt avvik skyldes økt C-testing og økt aktivitet.   

• økt kjøp av helsetjenester (-76 mill.kr.) som inkluderer ekstra kostnad fra OUS på 15 
mill.kr. for to øye pasienter.  KPH bidrar med et overforbruk på 22,2 mill.kr., somatikk 
Kristiansand og Arendal med et overforbruk på hhv 14,8 og 8,4 mill.kr. og økt covid-19 
tester utført ved OUS utgjør 10 mill.kr..  

Regnskapet viser et resultat på 110,2 mill.kr. som gir et positivt avvik på 50,2 mill.kr.. Den 
ordinære driften står for 41,3 mill.kr. av avviket og finansposter bidrar med 9 mill.kr.. 

 

Status investeringer og investeringsbehov 

Foretaket har store investeringsbehov, som selv ved god oppnåelse av masterplanens mål, har 
medført en stram prioritering i 2021. Hittil i år er det fordelt omlag 183 mill.kr. og det gjenstår 
om lag 74 mill.kr. som administrerende direktør setter av til prioritering av strategiske 
investeringer i ifm investeringsplanen som er under utarbeidelse. Inkludert i dette er 
prioritering av IKT-prosjekter for å tilrettelegge for den digitale utviklingen i 
pasientbehandlingen. Styret har fått seg forelagt forslag til prioriteringer i budsjett 2022. 
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Styrket investeringskraft er viktig både med tanke på god kvalitet og pasientsikkerhet for 
pasientene, men også for å være konkurransedyktige i rekruttering og beholde dyktige 
medarbeidere og for å kunne realisere produktivitetsforbedringer. Det siste er også en 
forutsetning for å bli prioritert i HSØ mht. fremtidige store byggeprosjekter.  

Foretaket har et investeringsoverheng fra 2020 på 257 mill.kr. til gjennomføring i 2021/22, 
i tillegg til nye bevilgninger på 180 mill.kr. i 2021. Noe av overhenget er investeringer knyttet til 
pandemien og arbeidskrafttiltak etter denne, og noe er begrunnet gjennomføringstid- og 
kapasitet etter covid-19 perioden i 2020. Av restanser kan nevnes oppgradering av 
laboratorier, en rekke IKT-oppgraderinger og flere bygningsmessige prosjekter.  

Foretaket har et investeringsoverheng til 2022 på 254 mill.kr. Av dette er 74 mill.kr frie midler 
til strategiske investeringer. 

Styret er godt kjent med foretakets betydelige vedlikeholdsetterslep, spesielt på 
bygningssiden. Multimap-kartleggingen viser et etterslep på 3,3 mrd.kr. hvorav om lag 2/3 er 
knyttet til hovedbyggene ved de tre somatiske lokasjonene. Dette vil styret få seg forelagt i 
økonomisk langtidsplan. 

 

Covid-19-økonomi pr desember 

SSHF har totalt til disposisjon 183 mill.kr. til driftseffekter ifm covid-pandemien 
(inntektsbortfall og merkostnader), samt 46 mill.kr. til fremtidige avskrivninger av covid-
investeringene som ble gjort i hovedsak i 2020. Av driftsmidlene kom 43 mill.kr. som nye 
bevilgninger fra HSØ 1.7.21.  

Hittil i år er redusert inntekt 3,6 mill.kr. inklusiv mersalg laboratorier (60,2 mill.kr.) og økt 
kostnad 107 mill.kr., totalt 110,6 mill.kr. er benyttet av covid-19 kompensasjon gitt klinikkene. 
Det er benyttet 81 årsverk henført covid-19 som inkluderer karanteneårsverk og ressursbruk i 
KPH,som ikke var inkludert i budsjettet.  

2 Aktivitet 
Aktiviteten i desember er bedre ifht budsjett for døgn, men lavere for dagbehandling og 
poliklinikk. Aktiviteten er over fjoråret for alle behandlingsnivåer.  

Hittil i år ligger innlagte heldøgn (+2,9%) over budsjett, dagbehandling (-5,2%) og poliklinikk  
(-4,4%) under budsjett. Aktiviteten er preget av Covid-19 situasjonen i regionen.  

I psykiatri- og rusbehandling har det vært høy aktivitet i inneværende måned og aktiviteten pr 
desember er 4,1% over budsjett og 5,2% under 2020. Utfordringene synes å ligge i 
voksenpsykiatri hvor henvisningene har økt hittil i 2021.  

Det jobbes aktivt med å øke bruken av video- og telefonkonsultasjoner. KOM-programmet har 
kartlagt foretakets ulike aktiviteter i hjemmene («utadvendt sykehus»), og det planlegges å 
øke omfanget på dette. Det er fra KPH igangsatt et forskningsprosjekt for å vurdere hvordan 
både pasient og behandler opplevde konsultasjon på video. Det er etablert et nytt styringsmål i 
OBD for 2021 med 15% video og telefonkonsultasjoner. Hittil i år er foretaket på 15,1% hvor 
KPH har en andel på 32,9% og Somatikk Kr.sand har oppnådd en andel på 8%. Foretaket 
fortsetter arbeidet med å øke dette, spesielt innen de somatiske klinikkene. 
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3 Prioriteringsregelen 

Covid-19 pandemien utfordrer prioriteringsregelen og påvirker foretaket i stor grad på 
aktivitetssiden. Det fokuseres på reduksjon av ventetider, samt aktivitetsvekst innen psykiatri 
og TSB. Det gjennomføres tiltak for å forbedre ventetider innen BUP og VOP og det vises til 
ekstra HSØ-midler for å styrke aktiviteten (+4,2 + 3,0 mill.kr. i mai og +4,8 + 7,4 mill.kr. i juli). 

 
 

4 Kvalitetsindikatorer  

Pakkeforløp i kreftbehandlingen  
Den nasjonale målsettingen for pakkeforløp i kreftbehandlingen i 2021 er at andel pakkeforløp 
gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 %. 
Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. Akkumulert i 2021 ble samlet resultat for 
alle pakkeforløp ved SSHF 72 % (Helsedirektoratets pakkeforløpsoversikt). Resultatet for 
desember isolert var 80 % (av totalt 108 gjennomførte pakkeforløp fikk 86 pasienter utredning 
og behandling innen standard forløpstid). Tilsvarende tall for november var 82 %. Tall for 
januar foreligger ikke p.t. Flere kreftformer har høy måloppnåelse med mellom 90 -100 %, flere 
ligger stabilt mellom 60 – 70 % og noen har lav måloppnåelse (f.eks prostatakreft). Lungekreft 
har samlet måloppnåelse på 58 % for 2021 (siste kvartal 63 %.) Det er en utfordring for flere av 
pakkeforløpene at det ikke er dedikert forløpskoordinator til arbeidet. OUS og flere andre 
helseforetak har også introdusert funksjonen pakkeforløpsleder, en funksjon som så langt ikke 
er etablert ved SSHF.  

Ventetid og fristbrudd 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter ved utgangen av januar måned var 78,5 
dager, noe som er ca. samme nivå som ved utgangen av desember. Gjennomsnittlig ventetid 
for avviklede pasienter var 69 dager, en forventet økning fra desember på grunn av håndtering 
av etterslep etter lavaktivitet i desember. Det er store variasjoner fra fagområde til fagområde, 
og fagområder med spesielt lange ventetider påvirker gjennomsnittet. Som for øvrige kvalitets-
indikatorer må ventetid overvåkes og følges opp på alle nivå i ledelseslinja, slik at for lav samlet 
behandlingskapasitet over tid blir identifisert og håndtert. Lang ventetid henger for flere av 
fagområdene sammen med store rekrutteringsutfordringer, mens det f.eks innen ortopedi i 
Kristiansand må sees i sammenheng med økt antall henvisninger og etterslep etter korona.  
Det forventes innen dette fagområde en betydelig bedring når ny ambulering til SSF 
iverksettes.  

I desember ble det registrert 251 fristbrudd (5,6% %) og i januar 397 fristbrudd (7,2 %). De 
fleste fristbruddene i perioden er fremdeles konsentrert til tre fagområder: barne- og 
ungdomsmedisin (SSK), urologi (SSK) og ortopedi (SSK). Fristbruddene må i stor grad sees i 

Somatikk VOP BUP TSB
Polikliniske konsultasjoner
Faktisk 2019 328 781 110 906 45 524 30 380
Faktisk 2020 314 227 108 479 46 799 28 646
Faktisk 2021 326 077 112 983 47 812 28 866
%-endring faktisk 2019 - estimat 2021 -0,8 % 1,9 % 5,0 % -5,0 %
%-endring faktisk 2020  - estimat 2021 3,8 % 4,2 % 2,2 % 0,8 %

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly
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sammenheng med rekrutteringsutfordringer, sykefravær og vakante legestillinger. De øvrige 
fristbruddene er fordelt på en rekke ulike fagområder.   
 
Forfalte kontakter 

Andel forfalte kontakter i desember var 13,7 % mot mål 5,0 % for 2021. Resultatet for januar 
var 12,7 %. Som for ved fristbrudd (kun nyhenviste) må en stor del av forfalte kontakter (både 
nyhenviste og pasienter som allerede er i et forløp) sees i sammenheng med rekrutterings-
utfordringer. Det er fremdeles ØNH som har størst antall forfalte kontakter, i januar over 3000 
kontakter. Både Medisinsk avdeling SSK, Medisinsk avdeling SSA, nevrologi, barne- og 
ungdomsmedisin (SSK) og øye har alle over 1000 forfalte kontakter.      

Avslagsrater og bruk av tvangsmidler innen psykiatri og TSB  

Både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien fortsetter arbeidet med å håndtere 
et økende antall henvisninger. Økt antall henvisninger påvirker avvisningsraten, som i januar 
var 36,5 % i voksenpsykiatrien. Avvisningsrate barne- og ungdomspsykiatri var 34,3 %. 
Definisjonen for avvisningsrate er fra og med desember operasjonalisert og tilsvarer nå 
definisjonen som Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst bruker. Noe av økningen fra tidligere 
skyldes endringer i uttrekket. Erfaringsdeling og kompetanseoverføring mellom avdelingene er 
drøftet i klinikkens ledermøte og det vil i løpet av februar 2022 gjennomføres et møte mellom 
avdelingsledere hvor erfaringsutveksling knyttet til det polikliniske forløpet (og derav også 
avslag) vil inngå. Det vil samtidig gjøres en vurdering om det er behov for bistand fra KOM.  

Vedrørende reduksjon av tvangsmiddelbruk: 
• Avdelingen har utarbeidet ny prosedyre for tvangsmidler. Denne er gjennomgått i 

fagrådet i klinikken.  
• Funksjonsutredning PSA viser viktigheten av å jobbe helhetlig og systematisk da 

tvangsbruk i PSA i en viss grad kan relateres til et samlet utrednings- og 
behandlingstilbud i KPH.  

 
Epikrisetider 

Foretaket måles på andel epikriser sendt innen 1 døgn, der målsettingen i 2021 for somatikk er 
70 % og voksenpsykiatri og TSB 60 %. I desember ble resultatet 68 % i somatikken, 69 % i 
voksenpsykiatrien og 66 % i TSB. Gradvis innføring av talegjenkjenning fremover vil 
sannsynligvis medføre økt måloppnåelse. 

5 HR - området 
Ressursbruken i foretaket lå i desember (variabel lønn for november) på 221 årsverk over 
budsjett og 87 over 2020. KPH utgjør 72 årsverk over budsjett og 69 årsverk over 2020-nivå. 
Dette skyldes i hovedsak økt sykefravær og svangerskapspermisjoner. Som den nye normalen 
etter Covid-19, utgjorde desember-årsverkene 56 årsverk.   

Hittil i år ligger foretaket 145 årsverk over budsjett, hvorav ordinært driftsavvik eksklusiv 
Covid-19 utgjør 136 årsverk, hvorav KPH utgjør 54. Økte svangerskapspermisjoner og økt 
sykefravær forklarer i sum det resterende avviket. De tre somatiske klinikkene korrigert for 
Covidbemanning ligger 23 årsverk over 2020 nivå, samt 148 over budsjett. Dette utgjør 
forsinket effekt av tiltakene på pleie og merkantil bemanning, som var budsjettert fra 1.7.21. 
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I forhold til 2020 ligger foretaket 83 årsverk høyere, hvorav et mindreforbruk på 28 årsverk kan 
knyttes til Covid-19, 32 årsverk til økte svangerskapspermisjoner og 24 årsverk til økt 
sykefravær.  

De somatiske klinikkene ligger på et høyere nivå enn både 2019 og 2020, men på grunn av 
utviklingen i pandemien kombinert med høyt sykefravær har det blitt forsinkelser i nedtak. 
Foretaket vil fortsette med å gjennomføre tiltakene i 2022 innenfor pleie- og merkantilt utvalg. 

Sykefravær eksklusiv karantene pga covid-19 er 8,2% hittil i år, en økning på om lag 1% fra 
2020 nivå. Dette utgjør om lag 32 årsverk i øking hittil i år. I tillegg kommer fravær ifm covid-
karantene med om lag 0,4% hittil i år. Det er betydelige variasjoner mellom klinikkene og 
internt i klinikkene, og dette følges opp med hver enkelt klinikk. I desember ser vi en økende 
trend på sykefravær, hvor en rekke enheter ligger i området 15%, og snittet nær 10%. 

6 Status tilsyn og konsernrevisjoner 
SSHF tok i 2021 i bruk en ny modul i kvalitetssystemet for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av eksterne tilsyn. Modulen er brukt ved to av de større tilsynene i 2021 og vedlagt 
følger utfyllende rapport fra disse to tilsynene. Fullstendig oversikt over alle tilsyn fremgår av 
vedlegget «Rapport til styret – status tilsyn 3. tertial 2021. Fremover er målet at modulen skal 
brukes for alle eksterne tilsyn og konsernrevisjoner.  

I tredje tertial har Statens helsetilsyn gjennomført et større tilsyn om håndtering av blod og 
blodkomponenter for transfusjon, samt håndtering av humane celler og vev (biobanker – for 
vår del beinbanken). Det ble ikke påvist avvik, men gitt to merknader om behovet for bedre 
avtale om samarbeid mellom primærhelsetjenesten og SSHF ved blodtransfusjoner utenfor 
sykehuset, samt anbefaling om å etablere en mer konkret avtale mellom beinbanken og 
blodbanken mht oppgave- og ansvarsfordeling.  Det er iverksatt tiltak for å følge opp begge 
merknadene.  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført et tilsyn ved Senter for 
kreftbehandling, som del av oppfølging etter to meldte uønskede pasienthendelser. Det ble 
gitt ett avvik med pålegg om å utarbeide skriftlig dokumentasjon av risikovurderinger knyttet 
til stråleterapi. Pålegget er fulgt opp og tilsynet er lukket.  

I tillegg er det gjennomført flere branntilsyn, se vedlagte rapport som også viser status for 
gjennomføring av avvik fra tidligere branntilsyn.  

Flere tilsynsmyndigheter etterspør nå i økende grad data om risikovurderinger og risikostyring. 
SSHF gjør en betydelig innsats for å sikre god risikostyring implementert på alle nivå i 
organisasjonen, på en måte som sikrer at risiko er kjent, eid, kommunisert og håndtert. 
Arbeidet er i gang i regi av Fagavdelingen og Økonomiavdelingen, ved 
virksomhetsstyringsgruppen som er satt ned av administrerende direktør. Gruppen ledes av 
økonomisjef Torhild Einstabland.  

Det gjøres oppmerksom på at Luftfartstilsynet gjennomførte tilsyn for landingsplassen for 
helikopteret i Arendal i første tertial i 2021. Ved en feil er styret ikke tidligere informert om 
dette tilsynet. Det ble gitt 3 avvik. Alle avvikene er rettet og tilsynet er lukket.  

Konsernrevisjonen har varslet gjennomføring av følgende revisjoner:  

• Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester, i første omgang via en 
kartlegging av hvordan foretaket bruker nasjonale kvalitetsregistre, 
kvalitetsindikatorer og helseatlas i det løpende arbeidet med kvalitet og 
pasientsikkerhet 
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• Oppfølgingsrevisjon av revisjonen om uønskede hendelser etter operasjoner SSF og 
SSK. I denne saken gjennomfører også Statsforvalteren en gjennomgang av 
meldekulturen innen ortopedi.  

 

7 Risikoevaluering 
 

Foretaksledelsen har som tidligere gjennomført risikovurdering av hovedmålene fra eier etter 
3.tertial 2021. Områdene som vurderes med høy risiko i foretaket er: 

• Ventetider både i somatikk og voksenpsykiatri 
• Utvikling av avvisningsrater i psykiatri 
• Aktivitetsoppnåelse somatikk 
• Årsverksforbruk somatikk 
• Vedlikehold bygg 

De over nevnte områdene er alle dekket av ulike pågående tiltak. Det er etablert en ny metode 
for risikoevaluering av de økonomiske driverne for å oppnå budsjettert resultat, herunder 
aktivitet, bemanning og kjøp av eksterne helsetjenester som alle er store drivere for 
resultatene. Dette er gjort i forbindelse med at det ble laget en risikoevalueringsmodell ifm 
oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2021, som ble scoret første gang i mai 2021 av 
foretaksledelsen. 

Det er samtidig gjort vurdering av risiko frem i tid -  etter tiltak gjennom 1.tertial 2022. 
Denne viser overordnet det samme bildet som pr. 1.1.22, men tiltakene forventes å få positiv 
virkning på flere av områdene over utover året . Se for øvrig vedlegg. 
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