
 
 

Arkivsak  

Dato 16.02.2022 

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 23.02.2022  

Sak nr. 009-2022 B Sakstype Beslutningssak 

Sakstittel Virksomhetsrapport  januar 2022 
 

Virksomhetsrapporten for januar 2022 legges fram for styret. Den inneholder resultat for 
hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning. 

Foretaket har snart i to år stått gjennom en krevende pandemi, som er håndtert godt av 
klinikkene. Ventelistesituasjonen for SSHF var krevende ved inngangen av pandemien. Tiltak 
for å redusere ventelister har vært startet opp, men disse har måttet legges på hyllen i takt 
med endringer i smittetrykket. Foretaket har ikke generert større ventelister enn andre 
sykehus i foretaksgruppen gjennom pandemien. SSHF har opprettholdt en relativt høy 
aktivitet. Arbeidet med omstilling og økonomistyring er også preget av pandemien. Samtidig 
har styringen av covid-økonomien i driften vært svært god, noe som muliggjør investeringer 
utover det som var planlagt.   

 Også den siste måneden har vært sterkt preget av pandemien, men foretaket har jobbet seg 
tilbake til normal aktivitet. Foretaket har hatt en krevende driftssituasjon med mange RS-syke 
barn og fulle intensivavdelinger og sengeposter.  

Korrigert for pensjonskostnaden har foretaket et resultatet per januar 2022 på +4,9 mill.kr. 
som gir et negativt avvik i forhold til budsjett på 1,8 mill.kr.  

Omstillingsprosessene i merkantilt utvalg har i all hovedsak blitt implementert fra 2022, mens 
omstillingsprosessene fra pleieutvalget 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 januar opprettholder anbefalt 
forløpstid med et nivå på 80% også i januar, mens ventetidene øker noe grunnet 
pandemisituasjonen.  

Situasjonen med ventetider i Kristiansand og Arendal, pandemi og rekrutteringsutfordringer i 
enkelte kirurgiske fag og psykiatri, samt driftsøkonomien i de somatiske klinikkene utgjør 
hovedutfordringene i januar-rapporten. Foretaket har så langt ikke inntektsført Covid-midler i 
påvente av avklaring fra HSØ om kompensasjoner for 2022 før dette gjøres. 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2022 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 januar 2022. 
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Virksomhetsrapport pr januar 2022 
 

1 Overordnet kommentar 
Foretaket har hatt en krevende start på året med covid-19, mange RS-syke barn og fulle 
intensivavdelinger og sengeposter. I løpet av januar har foretaket kommet tilbake til en 
tilnærmet normal elektivdrift, med det er fortsatt noe redusert aktivitet innen øyeblikkelig 
hjelp i somatikk. 

Foretaksledelsen har ikke planlagt for covid-19 ressurser i budsjettet ifølge retningslinjer fra 
HSØ, men i januar ble det benyttet 99 månedsverk for å håndtere pandemien. Grunnet 
smittetrykket og økt sykefravær har økt bemanning vært opprettholdt, for å ivareta 
analysekapasitet, ansatt-testing, smittevern, logistikk, styrkede akuttmottak og 4 covid-senger 
i Kristiansand.  

Foretaket har ikke mottatt tilskudd til Covid-19 drift i opprinnelig budsjett for 2022, men det 
ble 108 mill.kr. i covid-19 tilskudd fra 2020 og 2021 (utsatt inntekt). I januar 2022 har foretaket 
estimert redusert inntekt på 4 mill.kr. og økt kostnad på 12,3 mill.kr., men det er så langt ikke 
benyttet noen av den utsatte inntekten for å kompensere for aktivitetstapet denne måneden.     

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 har svekket klinikkenes kapasitet til å drive omstillingsarbeid i parallell.  

Arbeidet med tiltakspakkene fortsetter i 2022 som et ledd i masterplan økonomi. På grunn av 
pandemien og høyt sykefravær er flere aktiviteter satt på hold, men vil bli startet opp igjen så 
snart situasjonen tilsier det. Det gjenstår noen tiltak fra det merkantile utvalget fra 2021, og 
flere tiltak fra pleieutvalget. Utvalg AIO og opererende fag vil pågå gjennom 2022 med 
hovedfokus på å øke aktiviteten som igjen vil bidra til å redusere ventelister. 

Aktiviteten har i januar ligget under budsjett på alle behandlingsnivåer, men høyere enn 
fjoråret for både dagbehandling og poliklinikk. Det er fortsatt en utfordring med høyt 
ressursforbruk.  

Klinikkene har arbeidet systematisk med pakkeforløpene innen kreftbehandling og 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 resterende stimuleringsmidler fra Helse Sør-Øst 
RHF benyttes både i somatikk og psykiatri i 1.tertial 2022. Ventelistesituasjonen omtales 
nærmere i eget kapittel. 
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2 Økonomi 
 
Januar 

Inntektene (-11,5 mill.kr.) påvirkes av lavere aktivitet og egenandel, samt økt polikliniske 
inntekt fra covid tester (8,7 mill.kr.) i fht budsjett. Kostnadene er 6,3 mill.kr. lavere enn 
budsjett og skyldes økt lønnskostnad (14,1 mill.kr.) som følge av pandemien og høyt 
sykefravær, lavere varekostnad høykostmedisiner (3,8 mill.kr.) og generelt lavere forbruk på 
andre driftskostnader (15,5 mill.kr.) - hvor lavere strømforbruk og mindre forbruk av 
behandlingshjelpemidler (insulin) er et par av hoveddriverne. Finansposter viser et positivt 
avvik på 0,7 mill.kr. 
Korrigert for økte pensjonskostnader på 2,7 mill.kr., som blir kompensert i RNB i juni, viser 
regnskapet et resultat på 4,9 mill.kr. som gir et negativt avvik på 1,8 mill.kr fra budsjett. 
 
Status investeringer og investeringsbehov 

Foretaket har store investeringsbehov, som selv ved god oppnåelse av masterplanens mål, vil 
medføre en stram prioritering.. For 2022 er det etablert et investeringsprogram for året på 186 
mill.kr. Styret har fått seg forelagt forslag til prioriteringer i budsjett 2022. 
I tillegg kommer konseptfase akuttbygg med 20 mill.kr i budsjettramme, samt gunstig utkjøp 
av modulbygg i Kristiansand med 6 mill.kr. grunnet en leverandørkonkurs. 

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 2021 på 254 mill.kr. til gjennomføring i 2022/23, i 
tillegg til nye bevilgninger på 186 mill.kr. i 2022. Av investeringsoverhenget er 74 mill.kr frie 
midler til strategiske investeringer. Hovedårsaken til investeringsoverheng er knyttet til 
pandemien, samt gjennomføringstid- og kapasitet. Av restanser kan nevnes oppgradering av 
laboratorier, en rekke IKT-oppgraderinger og flere bygningsmessige prosjekter.  

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 januar 

SSHF har ikke mottatt covid-19 midler i budsjett 2022, men har en avsetning per 31.12.2021 på 
93,7 mill.kr. (utsatt inntekt fra 2020/2021). SSHF vil bli tildelt ytterligere midler for å dekke 
driftseffekter ifm covid-pandemien (inntektsbortfall og merkostnader) i 1.halvår 2021.  

De økonomiske konsekvensene av Covid-19 situasjonen er foreløpig beregnet til et 
inntektsbortfall på 4 mill.kr. kombinert med merkostnader på 12,3 mill.kr. hittil i år. Foretaket 
har ikke inntektsført kompensasjon for inntektstapet i påvente av nye bevilgninger i 2022.  

3 Aktivitet 
Aktiviteten i januar er lavere enn budsjett for alle behandlingsnivåer, mens aktiviteten er over 
fjoråret for heldøgn og poliklinikk, men under for dagbehandling.   
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Hittil i år ligger innlagte heldøgn (-6,5%), dagbehandling (-9,7%) og poliklinikk  
(-8,6%) under budsjett. Aktiviteten er preget av Covid-19 situasjonen i regionen, og planlagt 
nedtak de første to ukene i 2022 grunnet pandemien..  

I psykiatri- og rusbehandling har det vært høy aktivitet i inneværende måned og aktiviteten pr 
januar er 6,9% under budsjett og 1,4% over 2021. Utfordringene synes å ligge i voksen- og 
barne/ungdomspsykiatri hvor henvisningene er økende.  

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. Hittil i år er foretaket på 18,8% 
hvor KPH har en andel på 39,1% og Somatikk Kristiansand har oppnådd en andel på 10%. 
Foretaket fortsetter arbeidet med å øke dette, spesielt innen de somatiske klinikkene. 

4 Vekstregelen for psykiatri og rus 

Prioriteringsregelen forventes erstattet med indikatorer knyttet til å styrke psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisering innenfor rusbehandling, dvs at aktiviteten i psykisk helsevern skal 
være høyere i 2022 sammenlignet med 2021, både innen døgnbehandling og poliklinisk 
aktivitet.  

 

Det er fortsatt uklart hvordan definisjoner for måling vil bli på dette området. Her avventes 
OBD-oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2022 som forventes medio februar. 

5 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). Offisielle tall for januar er ikke klare på nåværende 
tidspunkt, men interne tall indikerer et nivå rundt 80%. 

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 

VOP BUP TSB
Døgnbehandling (utskrivninger)
Januar 2022 - antall hittil i år 263 6 58
Januar 2021 - antall hittil i år 251 7 65

%-endring 2021 - 2022 hittil i år 4,8 % -14,3 % -10,8 %
Døgnbehandling (liggedøgn)
Januar 2022 - antall hittil i år 4 756 141 1 663
Januar 2021 - antall hittil i år 4 938 114 1 666

%-endring 2021 - 2022 hittil i år -3,7 % 23,7 % -0,2 %
Polikliniske konsultasjoner
Januar 2022 - antall hittil i år 9 699 4 496 2 836
Januar 2021 - antall hittil i år 9 642 4 598 2 549

%-endring 2021 - 2022 hittil i år 0,6 % -2,2 % 11,3 %

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly
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av etterslep etter lavaktivitet i desember og januar. Det er store variasjoner fra fagområde til 
fagområde, og fagområder med spesielt lange ventetider påvirker gjennomsnittet. Som for 
øvrige kvalitetsindikatorer 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 bedring når ny ambulering til SSF 
iverksettes fra mars.2022.  

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). Det er vel 600 kommende fristbrudd 
innen de samme områdene. Fristbruddene må i stor grad sees i sammenheng med 
rekrutteringsutfordringer, sykefravær og vakante legestillinger. De øvrige fristbruddene er 
fordelt på en rekke ulike fagområder.  I sum koster dette foretaket 1,5 til 2 mill.kr. pr mnd. 
 
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 januar ble resultatet 68 % i somatikken, 69 % i 
voksenpsykiatrien og 66 % i TSB. Gradvis innføring av talegjenkjenning fremover vil 
sannsynligvis medføre økt måloppnåelse. 
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6 HR - området 
Ressursbruken i foretaket lå i januar (variabel lønn for desember) på 234 årsverk over budsjett 
og 103 over 2021. KPH’s andel av dette utgjør 56 årsverk over budsjett og 48 årsverk over 
2021-nivå. Veksten skyldes i hovedsak økt sykefravær og svangerskapspermisjoner, samt 99 
månedsverk tilknyttet Covid-19.   

De somatiske klinikkene ligger på et høyere nivå enn de tre siste årene. På grunn av utviklingen 
i pandemien kombinert med høyt sykefravær har det blitt forsinkelser i nedtak på pleiesiden. 
Foretaket vil fortsette med å gjennomføre tiltakene i 2022 innenfor pleie- og merkantilt utvalg 
i dialog med styret. Klinikkene er stort sett ferdig med planlagt nedtak av merkantile stillinger 
(antall). 

Sykefravær totalt var 8,2% i januar, mens sykefravær eksklusiv karantene pga covid-19 er 7,0% 
i januar. Det er betydelige variasjoner mellom klinikkene og internt i klinikkene, og dette følges 
opp med hver enkelt klinikk. Fravær grunnet Covid har vært stigende gjennom måneden og gir 
utfordringer for driften i flere enheter. 

 

7 Utvikling i ventende og ventetider 
 

Styret ba i forrige styremøte om en redegjørelse for utviklingen i ventende og ventetider. 
Dette området er blant sykehusets største utfordringer og er kraftig påvirket av 
pandemisituasjonen. 

Beskrivelsen i kapitlet her er basert på oppfølgingen av de målområdene som ble definert i 
venteliste-SPRINT i 2021 (styremøtet i mai 2021). Dette representerer fortsatt de mest 
utfordrende områdene for foretaket på ventelistesiden. Tallene er pr 1.1.22, men er ikke 
vesentlig endret gjennom januar. 

2021 har også vært et år preget av Covid-19. Dette har medført at det fortsatt er betydelige 
ventelister innen mange fag i foretaket, både for nyhenviste og for kontroller og ventende til 
operasjon. Dette gjelder størstedelen av landets sykehus.  
HSØ foretaksgruppen har pr. 1.1.22 en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 77,6 
dager mot 75,2 i 2020 og 59,3 i 2019. SSHF til sammenlikning hadde 79,0 dager i 2021, 84,1 i 
2020 og 71,5 i 2019. 

Dette betyr at ventetiden og antall ventende i de somatiske fagene har steget betydelig siden 
før pandemien, og pr 1.2.22 er den på vel 80 dager i snitt i SSHF og i HSØ. 

I forbindelse med venteliste-SPRINT som ble igangsatt i mai 2021 fokuserte vi på 10 enheter i 
sykehuset. Disse er fortsatt de som har de største ventelisteutfordringene pr 1.2.22 

Tabellen viser de 8 somatiske og 2 psykiatriske enhetenes utvikling i nyhenviste pasienter og 
ventedager fra 1.1.21 til 1.1.22: 
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Tabellen viser en vekst på 1650 ventende ( +12%) og en vekst på 4 dager i gjennomsnitt ( +5%). 

Det er spesielt ortopedi som viser stor vekst i antall ventende og ventetider, både i Arendal og 
Kristiansand. 

 

Somatikk – pitstop: 

Ventetidene for de utvalgte er i snitt redusert med 1 dag, mens antallet ventende nyhenviste 
har økt med 1063 (14%) gjennom 2021. Det er i særlig grad ortopedi som står for økningen   
( +1390). Det samme bildet synes på de ikke-fokuserte områdene. 
Her har ventende økt med 630 (12%), og ventetidene med 10 dager til 59 i snitt. 

Det har vært gjennomført fritidspoliklinikker samt innleie av seniorleger for å redusere 
ventelistene, men både utvikling i henvisninger samt Covid-situasjonen har i sum bidratt til en 
fortsatt vekst. I sum om lag 1650 ekstra konsultasjoner, og en økning i sykepleierdrevet 
poliklinikk innen ordinær dagtid. Dette er ikke i samsvar med målsettingene som ble etablert i 
mai 2021, i stor grad grunnet pandemien og lite volum av fritidspoliklinikk. Det er planlagt vel 
3000 ekstra polikliniske konsultasjoner 1.halvår 2022 i sammenheng med pitstopene, også her 
er bruk av innleide leger det største bidraget. 

Pitstop er en metode for å arbeide intensivt med forbedringsområder i en avdeling eller et 
fagområde. I et Pitstop samler man ulike faggrupper og starter med å kartlegge nåsituasjonen. 
Hensikten er å identifisere forbedringsområder og tiltak, som så testes ut. Målet er å få til mer 
effektiv ressursutnyttelse, økt aktivitet og reduserte ventelister. Som en del av Sprint-arbeidet 
er det nå gjennomført pitstop ved ØNH, Øye og BUA, med jevnlig oppfølging av planlagte 
tiltak. I tillegg er det iverksatt pitstop på Urologi. Forbedringsområder som følges opp i pitstop-
arbeidet er f.eks vurdering av kontrollforløp, booking, konsultasjonstider, pasientflyt og gode 
forløp, sykepleierdrevet poliklinikk og innføring av nye verktøy.  Det planlegges også pitstop 
innen gastromedisin ila våren 2022. 

I sammenheng med pitstopene er det også planlagt konkrete tiltak for å redusere ventelistene 
i 2022. Herunder innleie ekstra leger/seniorleger, frivillig fritidspoliklinikk, sykepleierdrevne 
poliklinikker med mer. Det identifisert mer enn 3000 planlagte konsultasjoner frem til 
sommeren, samt ikke-estimerte effekter av sykepleiedrevne poliklinikker. 

Det er også gjennomført en anskaffelse av osteoporose-behandling hos lokal privat aktør i 
Kristiansand. Dette vil redusere ventelistene betydelig innen dette området frem til 
sommeren. 

Det er ikke identifisert flere mulige områder for kjøp av polikliniske tjenester pr nå. Dette er en 
lite sannsynlig løsning da det er få mulige tilbydere med ledig kapasitet. 

Av stimuleringsmidlene til somatikk er det gjenstående om lag 1,9 mill. kr. av de 3,00 som ble 
bevilget til pitstop, samt om lag 2,5 mill. av de 3,75 til SFK. Det resterende planlegges å bli 

01.01.2021 01.05.2021 01.01.2022
Ventende ventetider ventedager Ventende ventetider ventedager Ventende ventetider ventedager endring i 21:

ØNH Kristiansand 1386 97 134442 1266 85 107610 1288 87 112056 -16,7 %
Hørselssentraler 1055 94 99170 891 78 69498 1054 69 72726 -26,7 %
Ortopedi Arendal 1342 86 115412 1520 100 152000 1740 118 205320 77,9 %
Ortopedi Kristiansand 538 75 40350 619 57 35283 1531 107 163817 306,0 %
Øye Arendal 1047 126 131922 797 96 76512 742 77 57134 -56,7 %
Osteoporose Kristiansand 666 115 76590 706 111 78366 728 133 96824 26,4 %
Plastikkirurgi Arendal 254 232 58928 273 176 48048 327 158 51666 -12,3 %
Urologi Kristiansand 381 58 22098 402 62 24924 385 58 22330 1,0 %
Gastromedisin Kristiansand 466 87 40542 302 67 20234 326 82 26732 -34,1 %
ABUP samlet 219 33 7227 277 37 10249 285 34 9690 34,1 %
DPS ØA 290 53 15370 172 58 9976 301 62 18662 21,4 %

SUM UTVALGTE OMRÅDER 7644 97 742051 7225 88 632700 8707 96 836957 12,8 %

øvrig somatikk 5478 50 271171 5355 45 241790 6109 59 360247 32,8 %
øvrig KPH 374 45 16979 339 33 11145 328 33 10767 -36,6 %

SUM SSHF 13496 76 1030201 12919 69 885635 15144 80 1207971 17,3 %
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benyttet i perioden januar-juni 2022. Det er god fremdrift i arbeidet ved Senter for 
kreftbehandling , og i  pitstopene nevnt over.  

 

Psykiatri - poliklinikk: 

Av de tilførte stimuleringsmidlene (4 mill) og de økte rammene til psykiatri (12,2 mill), er det 
meste benyttet til ekstra ressurser i 2021. Kun 1,9 mill.kr. er overført til 2022 for videre 
fritidspoliklinikk-aktivitet. Dette har gitt bedring i ventelister innen Barne- og 
ungdomspsykiatrien - stabilt antall ventende til tross for økt henvisningsmengde(20%+). 
Innen voksenpsykiatrien er det fortsatt utfordringer med ventetider, men begrenset i 
hovedsak til DPS Østre Agder (se tabell over).Denne kapasitetsutfordringen har sterkt fokus i 
klinikken. Henvisningsmengden for voksenpsykiatri er tilnærmet lik før pandemien. 

 

Somatikk – dagbehandling/dagkirurgi: 

Når vi betrakter utviklingen i ventende til dagbehandling/dagkirurgi har dette økt med 400 
(6%) gjennom 2021, til 7200 ventende. Tilsvarende har ventende til døgnbehandling økt med 
122 (7%) til 1853. Av de vel 9000 ventende til kirurgiske behandlinger er 60% de fokuserte 
områdene våre i venteliste-SPRINT de største (nær 1600 ortopedi, 1500 kirurgi, 950 ØNH, 1100 
øye og 250 plastikk). Disse fem områdene med fokus har økt 300 i sum gjennom 2021 (Øye og 
ØNH og plastikk økt og ortopedi noe redusert). Samlet sett lite endring i henvisningsmengder, 
men plastikk og hørselssentraler øker noe. 

Utvalget AIO og opererende fag ble iverksatt høsten 2021, og ledes av KOM-programmet. 
Utvalget er en oppfølging av gjennomførte HR-analyser fra 2019. Utvalget skal identifisere og 
iverksette forbedringstiltak med formål om å øke operasjonsaktivitet ved alle tre 
lokalisasjoner. Det er identifisert forbedringstiltak både på foretaksnivå, klinikknivå og 
avdeling/fagområdenivå.  

Utvalgsarbeidet kom godt i gang høsten 2021, og det er foreløpig identifisert forbedringstiltak i 
klinikkene som estimert ville kunne gi en økt kapasitet på 890 operasjoner pr år. Det er flere 
fagområder involvert i arbeidet med å identifisere forbedringstiltak. Arbeidet er ikke er 
ferdigstilt, og det forventes et større potensiale, samtidig er flere av tiltakene iverksatt. 
Resultatet vil imidlertid ikke være synlig på grunn av samtidig nedtak av planlagt aktivitet i 
forbindelse med pandemi. Dette arbeidet vil bli tatt opp igjen så snart driftssituasjonen tillater 
det.   

 

Fokus på ortopedi: 

Det er jobbet godt med styrket samarbeid på tvers. Det er nå inngått avtaler, slik at en har 
kunnet gjennomføre ny ortopedimodell i SSF hvor leger fra SSK og operasjonssykepleiere fra 
SSA bidrar til å øke planlagt aktivitet i operasjoner og poliklinikk ved SSF annenhver uke. Dette 
er en betydelig del av potensialet nevnt over.   

Videre planlegges workshops med fagmiljø og ledelse for å drøfte andre muligheter for 
aktivitetsvekst innen ortopedi ved alle tre lokasjoner, både poliklinisk og operativt. 

Det gjennomgås og undersøkes i parallell andre muligheter, både i forhold til mulig kapasitet 
ved andre HF og ved private sykehus, for å bidra til reduksjonen i ventelister og fristbrudd, 
spesielt innen ortopedi. 

 

Oppsummering ventende og ventetider: 

Gjennom 2021 var SSHF det foretaket som samlet sett viste minst reduksjon i aktivitet målt i 
ISF poeng. Foretaket klarte å opprettholde stor del av elektiv aktivitet gjennom pandemien. 
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Ved inngangen til 2022 viser likevel ventelistene samlet sett at utfordringene har økt i svært 
mange fag. Starten av året med redusert aktivitet grunnet sykefravær, spesielt på poliklinikk, 
hvor vi ligger 2800 konsultasjoner bak budsjett i januar gjør det nødvendig å sette nye mål og 
fokusområder for 2022 for venteliste-SPRINT, både innen poliklinikk og for økt aktivitet innen 
opererende fag. Ventetid i somatikk for nyhenviste er på samme nivå som foretaksgruppen, 
om lag 80 dager i gjennomsnitt. 

Hvis vi betrakter antall henvisninger til SSHF i perioden 2019-2021 ser vi et bilde av noe 
reduksjon i de fleste fag, plastikkirurgi (+30%), hørselsentraler (+6%) og ABUP (+33%)  har vekst 
fra 2019 til 2021, ortopedi er stabil, ØNH nedgang (- 11%) og det samme har øye ( -20%). 
Samlet sett er henvisninger redusert med 3,1% fra 2019 til 2021 – det samme som 
aktivitetsreduksjonen målt i ISF poeng. 

I parallell med utfordringene i ventetider, ser vi også en økning i de kommende fristbruddene i 
de somatiske klinikkene.  

Av 649 kommende fristbruddene er 330 innen ortopedi og 94 innen pediatri. De øvrige 300 er 
fordelt på en rekke fag, men nevro SSK, urologi SSA og SSK og gastrokirurgi SSA står for 65% av 
dette. Flere av disse områdene har fortsatt betydelige utfordringer med rekruttering og 
kapasitet, samt er påvirket av pandemisituasjonen. 

Denne situasjonen har gjort at vi de siste månedene har hatt fristbruddskostnader til Helfo i 
størrelsesorden 1,5 til 2,0 mill.kr månedlig. Dette synes noe økende de siste månedene. 

Det er også klar sammenheng mellom lang ventetid/antall ventende, og passert planlagttid, 
som ligger på et nivå 12-15% i gjennomsnitt i somatiske fagene, samt andel planlagte timer 
innen 6 mnd. Som ligger tilsvarende stabilt rett under 50%.  

Foretaksledelsen vil fokusere på planer for reduksjon av både ventende, ventetider og disse 
parametrene sammen med klinikkene så snart pandemien muliggjør et slikt arbeid.  
Dette vil være blant hovedfokusområdene også 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Vedlegg til saken
	1 Overordnet kommentar
	2 Økonomi
	3 Aktivitet
	4 Vekstregelen for psykiatri og rus
	Det er fortsatt uklart hvordan definisjoner for måling vil bli på dette området. Her avventes OBD-oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2022 som forventes medio februar.
	5 Kvalitetsindikatorer
	Pakkeforløp i kreftbehandlingen

	6 HR - området
	7 Utvikling i ventende og ventetider

