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Hovedutfordringer
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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.



Ventelister
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• Ventelistene er betydelige for enkelte fag, og ventelistene har steget siden før 
pandemien

• Samtidig har foretaket ikke generert større ventelister enn andre sykehus i 
foretaksgruppen gjennom pandemien. SSHF har snarere opprettholdt en 
relativt høy aktivitet gjennom pandemien. 

• Arbeidet med å redusere ventelister har hatt dårlige forutsetninger under 
pandemien og annet press på driften

• Vi tar opp igjen arbeidet, og intensiver dette gjennom våren
• De samme 10 fagområdene
• I januar har høyt covid-sykefravær bidratt negativt til venteliste-situsjonen



Tiltak for å redusere ventelister- 1
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• Pitstop i somatikken (mer effektiv ressursutnyttelse, økt aktivitet og reduserte 
ventelister) 

• Gjennomført ved ØNH, øye, BUA og det settes i gang innen urologi. Gjennomføres for 
gastromedisin i 2022 

• Inkluderer aktiviteter som kontrollforløp, booking, konsultasjonstider, pasientflyt og 
gode forløp, sykepleierdrevet poliklinikk og innføring av nye verktøy

• Ekstra tiltak for å redusere ventelister i pitstop er: Innleie ekstra leger/seniorleger, 
frivillig fritidspoliklinikk, sykepleierdrevne poliklinikker

• Anskaffelse av privat osteoporose-behandling
• Psykiatri: Stimuleringsmidlene og økte rammer er benyttet til ekstra ressurser 

i 2021. Bedring i ventelister innen Barne- og ungdomspsykiatrien - stabilt 
antall ventende til tross for økt henvisningsmengde (20% økning)



Tiltak for å redusere ventelister- 2
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• Utvalg for AIO og opererende fag (oppfølging av analysematerialet fra 2019)
• Det er så langt identifisert et potensiale på økt kapasitet på 890 operasjoner per år
• Arbeidet er satt på vent grunnet pandemien, sykefravær og nedtak av elektiv 

behandling grunnet pandemien 

• Utnyttelse av kapasitet på tvers:
• Samarbeid om elektiv ortopediaktivitet annenhver uke i SSF de ukene som ikke er 

belagt av rotasjonsmodell. Utnytter ledig operasjonsstuekapasitet ved SSF
• Ortopeder fra SSK og operasjonssykepleiere fra SSA

• Pågår analyser av potensiale for å rekruttere flere behandlere innen noen fag
• Rekrutteringstiltak i rekrutteringssvake fag
• Workshop i mars, med klinikkledere og avdelingssjefer innen de fagene som 

har de største utfordringene for å definere flere tiltak



Økonomi og omstilling
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• Styret har bedt om månedlige vurderinger av opptak av omstillingsarbeid. 
Administrerende direktør har vurdert situasjonen i februar, og har ikke funnet 
å kunne iverksette de resterende stillingene nå. Situasjonen vurderes i mars.

• 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.
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Avslagsrater ABUP
Kontekst og dilemmaer



Status avslagsrater og ventetider ABUP
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Avvisningsrater jan.22 Gjennomsnittlig ventetid ventende des.21
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Henvisning fra fastlege Inntaksteam
ABUP

Rett til behandling

Avslag

Vurdering av henvisninger ABUP
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Henvisning fra fastlege Inntaksteam
ABUP

Mulige årsaker til høy avslagsrate i ABUP

1. Pasienter som ikke skal behandles i 
spesialisthelsetjenesten henvises?

*manglende kunnskap om 
prioriteringsveilederen?
*manglende kjennskap til kommunale tilbud?

2. Annen vurdering i 
inntaksteam SSHF enn i 
resten av regionen ?



Tiltak
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1. Pasienter som ikke skal behandles i spesialisthelsetjenesten henvises?
• Møte/emnekurs med fastleger for å sikre rett kategori pasienter som henvises og 

tilstrekkelig kvalitet på henvisningene.
• Sikre at kommunale tilbud kjent  - > praksiskonsulentene og RS (pågår)
• Helsefellesskapet bruker tilgjengelige data for å tydeliggjøre tilbud og utfordringer i 

regionen

2. Annen vurdering i inntaksteam SSHF enn i resten av regionen ?
• Kalibrering opp mot andre helseforetak i RHF’et
• Intern gjennomgang og vurdering av rettighetsvurderte 
• Kartlegge antall klager på avslag
• Samarbeid med praksiskonsulentene - henvisninger/avslag
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Ny modell for framskriving i psykisk helsevern og TSB

Nasjonalt: (67%) av ressursene gis i 
spesialisthelsetjenesten i BUP

SSHF: 78% av ressursene gis i 
spesialisthelsetjenesten i BUP

https://www.regjeringen.no/contentassets/1db8fe4d5b9a46c29673ef5e88f1b834/ny-modell-for-framskrivninger-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser.pdf
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