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

Foretaket har i to år vært igjennom 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 forverret ventelistene mer enn andre sykehus i 
foretaksgruppen gjennom pandemien da SSHF har opprettholdt en relativt høy aktivitet. Også 
arbeidet med omstilling og økonomistyring er preget av pandemien. Samtidig har styringen av 
covid-økonomien i driften vært god, noe som muliggjør investeringer utover det som var 
planlagt.   

Februar var preget av høyt sykefravær og mange innlagte covid pasienter. Mars har hatt en 
positiv trend både når det gjelder reduksjon i sykefravær og økt 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 mars 2022 på + 15,3 mill.kr. 
som gir et negativt avvik i forhold til budsjett på 4,7 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, som nå starter opp igjen 
etter pandemien. 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. Pakkeforløpene opprettholder anbefalt 
forløpstid med et nivå på 84% i mars, mens ventetidene er noe redusert til tross for 
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 mars-rapporten.  
Foretaket har inntektsført 67 mill.kr. i Covid-midler per mars, hvorav foretaket har mottatt 22 
mill.kr. i friske midler fra HSØ i 2022. Det resterende er dekket av avsetningene fra 2021. 

Det er avsatt 1 mill.kr. for foretaksboten fra Politimesteren i Agder (22/3-22), basert på styrets 
vedtak om å akseptere forelegget i styremøte 31/3-22.  
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Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar og mars 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 februar og mars 2022. 
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Virksomhetsrapport pr mars 2022 
 

1 Overordnet kommentar 
Foretaket har hatt en krevende start på året med covid-19, høyt sykefravær, mange RS-syke 
barn og fulle intensivavdelinger og sengeposter. I februar og mars har høyt sykefravær blant 
ansatte ført til redusert aktivitet, i kombinasjon med høyt antall innlagte pasienter med Covid. 
Foretaket ser nå en positiv trend i redusert sykefravær og økt aktivitet i slutten av mars. 

Administrerende direktør har ikke planlagt for covid-19 ressurser i budsjettet ifølge 
retningslinjer fra HSØ, mens det i mars ble benyttet 139 månedsverk for å håndtere 
pandemien. Dette er en økning på 40 årsverk fra januar. Grunnet smittetrykket og økt 
sykefravær har økt bemanning vært opprettholdt, for å ivareta analysekapasitet, smittevern, 
logistikk, styrkede akuttmottak og 4 covid-senger i Kristiansand.  

Omstillingsarbeidet i SSHF viser god fremdrift spesielt innenfor det merkantile området. Det 
har vært større utfordringer innenfor pleiearbeidet, da pandemiens påvirkning på 
driftssituasjonen har gitt økt behov for bemanning og har svekket klinikkenes kapasitet til å 
drive omstillingsarbeid i parallell. Forsinkelsen i gjennomføringen av tiltak beløper seg til 
omkring 15 mill.kr. og er henført til Covid-19-økonomien.    

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. Utvalg AIO og opererende fag vil pågå gjennom 2022 med 
hovedfokus på å øke aktiviteten som igjen vil bidra til å redusere ventelister. 

Aktiviteten i februar lå under budsjett på alle behandlingsnivåer, mens aktiviteten i mars viser 
positivt avvik på døgn og poliklinikk, samt høyere aktivitet på alle behandlingsnivåer ifht i fjor. 
Det er fortsatt en utfordring med høyt ressursforbruk også utover Covid henførte årsverk.  

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. 
Arbeidet er negativt påvirket av pandemi og sykefravær.  Arbeidet får hovedfokus frem til 
sommeren, og workshop med avdelingsledere og merkantile ledere ble gjennomført 11.3 som 
en reoppstart av dette. Dette følges videre tett opp i alle berørte klinikker. Resterende 
stimuleringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF fra 2021 benyttes både i somatikk og psykiatri i 
1.tertial 2022. En grundigere redegjørelse av risiki knyttet til framdrift på ventelistesituasjonen 
ferdigstilles til styremøtet i mai. 

 

2 Økonomi 
Februar 
 
Inntektene i februar ble 10 mill.kr under budsjett pga noe lavere aktivitet, og kostnadene 
omlag 24 mill over budsjett. Dette kan knyttes til Covid, hvor 35 mill er inntektsført i februar. 
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Finansposter ga +1,2 mill.kr. Resultat samlet ble +6,3 mill.kr som er 1,7 mill. bedre enn 
budsjett. Det er fortsatt betydelige underliggende utfordringer i de somatiske klinikkenes drift 
også etter at Covideffektene er kompensert for. 
 
Mars 

Inntektene i mars er -3 mill.kr knyttet til aktivitetsavvik. Kostnadene i mars er 31 mill.kr høyere 
enn budsjett og skyldes i hovedsak økt lønnskostnader (23,5 mill.kr) –  som følge av pandemien 
og høyt sykefravær, økte varekostnader (7,4 mill.kr), samt en kostnad på 3 mill.kr for 
fristbruddspasienter. Det er inntektsført 28 mill.kr i Covidkompensasjoner i mars. 
Finansposter viser et positivt avvik på 1,4 mkr. 
Foretaksboten fra Politimesteren i Agder (22/3-22) på 1 mill.kr er avsatt i mars, basert på 
styrets vedtak om å akseptere forelegget i styremøte 31/3-22. 
Samlet resultat er +2,1 mill.kr som gir et negativt avvik på 4,5 mill.kr. for mars.  
Også i mars er det de somatiske klinikkene som viser tydelige utfordringer. 
 
Hittil i år 

Samlet er aktivitetsinntektene hittil i år om lag 36 mill.kr under budsjett, hvorav om lag 22 
mill.kr. er henført Covid. Kostnadene er i sum 42 mill.kr over budsjett (lønnskostnader 58 
mill.kr, fristbruddskostnader om lag 6 mill.kr, andre driftskostnader 14 mill.kr bedre enn 
budsjett er hovedpostene). Pandemien er hovedårsaken til merforbruket, og dette er 
kompensert for med 46 mill.kr. Finanspostene utgjør +3,4 mill.kr. Samlet resultat hittil i år er 
+15,3 mill.kr som er 4,7 mill.kr under budsjett. 
Regnskapet viser fortsatt betydelige utfordringer i de somatiske klinikkene i form av lavere 
aktivitet og høyere kostnader, selv når Covid-effektene kompenseres. Fristbruddkostnader i 
somatikk samt fritt behandlingsvalgkostnader i KPH bidrar også negativt i utfordringsbildet. 
 
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 nytt akuttbygg med 20 mill.kr i budsjettramme, hvorav 10 mill.kr 
i fase 1 tas som driftskostnader og 10 mill.kr. i fase aktiveres som investeringer. Gunstig utkjøp 
av modulbygg i Kristiansand med 6 mill.kr. grunnet en leverandørkonkurs er også vedtatt. 

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 
forsinkelser grunnet 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 

SSHF har ikke mottatt covid-19 midler i budsjettet 2022, men mottak i februar 22 mill.kr fra 
HSØ til dekning av kostnader. Foretaket hadde en avsetning per 31.12.2021 på 108 mill.kr. 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 5/7 

(utsatt inntekt fra 2020/2021) for å dekke noe av pandemiutfordringen i 2022. Pr 1.4. har 
foretaket om lag 62 mill.kr gjenstående til å dekke pandemiutfordringer i driften. 
Ytterligere tildelinger fra HSØ vil komme ifm revidert nasjonalbudsjett i juni/juli 2022.  

Foretaket har reduserte inntekter på 21 mill.kr og økte kostander på 46 mill.kr hittil i år knyttet 
til pandemien, med en inntektsføring på totalt 67 mill.kr. I tillegg er det beregnet en negativ 
effekt på 15 mill.kr. i på forsinkelse av gjennomføring av tiltak innenfor pleieressursnedtak.  

3 Aktivitet 
Aktiviteten i februar er lavere enn budsjett for alle behandlingsnivåer, mens aktiviteten er over 
fjoråret for heldøgn, men under for dagbehandling og poliklinikk. Det er en positiv trend for 
aktiviteten i mars som ligger over budsjett for døgn og poliklinikk, mens under for 
dagbehandlinger. Aktiviteten i mars ligger over fjoråret på alle behandlingsnivåer.   

Hittil i år ligger innlagte heldøgn (-3,5%), dagbehandling (-8,4%) og poliklinikk  
(-4,9%) under budsjett. Aktiviteten er preget av Covid-19 situasjonen i regionen, hvor planlagte 
aktivitet er redusert pga høyt sykefravær grunnet pandemien. Det er fortsatt noe lavere Ø-
hjelpsaktivitet enn før pandemien. 

I psykiatri- og rusbehandling har det vært høy aktivitet i mars hvor aktiviteten er 5,3% over 
budsjett og 0,7% over 2021, men akkumulert viser aktiviteten 5,3% under budsjett og 0,3% 
lavere enn fjoråret. Dette skyldes høyt sykefravær hos behandlere i starten av året. 
Utfordringene synes å ligge i voksen- og barne-/ungdomspsykiatrien hvor henvisningene er 
noe 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 jobbes med 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 16% hvor 
KPH har en andel på 31,5% og Somatikk Kristiansand har oppnådd en andel på 9,1%. 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. Så langt er vi innenfor målene med unntak av poliklinisk aktivitet BUP og VOP. 
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5 Kvalitetsindikatorer  

Pakkeforløp i kreftbehandlingen  
Nasjonal målsetting for pakkeforløp i kreftbehandlingen er at andel pakkeforløp gjennomført 
innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 %. Variasjonen 
mellom helseforetakene skal reduseres. Akkumulert hiå er samlet resultat for alle pakkeforløp 
ved SSHF 78 % (Helsedirektoratets pakkeforløpsoversikt). Resultatet for mars isolert var 84 
% (av totalt 121 gjennomførte pakkeforløp fikk 102 pasienter utredning og behandling innen 
standard forløpstid). Flere kreftformer har god måloppnåelse med mellom 70-100 % 
(nyrekreft, blærekreft, brystkreft, hjernekreft, lungekreft), flere ligger stabilt mellom 60 – 70 % 
og noen har lav måloppnåelse (blant annet eggstokkreft, livmorhalskreft, lymfomer og malignt 
melanom). OUS og flere andre helseforetak har introdusert funksjonen «pakkeforløpsleder», 
en funksjon som så langt ikke er etablert ved SSHF. Dersom dette etablerer seg som en viktig 
funksjon for regionalt samarbeid er det viktig for SSHF å delta i dette arbeidet på en måte som 
omfatter alle de fire klinikkene som er involvert i utredning og behandling av kreft.  

Ventetid og fristbrudd 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter ved utgangen av mars måned var 75 dager. 
Dette er en forbedring på 4 dager fra nivået i februar, i tråd med forventet årstidsvariasjon. 
Alle klinikker har kortere gjennomsnittlig ventetid for ventende denne måneden enn tidligere i 
år. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i underkant av 68,5 dager, dette er 
nokså stabilt med tidligere i år. Det er store variasjoner fra fagområde til fagområde, og 
fagområder med spesielt lange ventetider påvirker gjennomsnittet.  

Lang ventetid henger for flere av fagområdene sammen med rekrutteringsutfordringer, men 
også en lengre periode med høyt koronarelatert sykefravær.  

I mars ble det registrert 366 fristbrudd (6 %) og i februar 269 fristbrudd, også tilsvarende 6 %. 
Barne- og ungdomsmedisin SSK og ortopedi SSK har fremdeles et høyt antall fristbrudd, mens 
antall ved urologisk seksjon SSK nå er lavere (21 i mars). Ortopedi SSA hadde også 30 
fristbrudd i mars.  Fristbruddene må i stor grad sees i sammenheng med 
rekrutteringsutfordringer, sykefravær og vakante legestillinger. De øvrige fristbruddene er 
fordelt på en rekke ulike fagområder.   

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly
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Forfalte kontakter 

Andel forfalte kontakter i mars var 13 % mot mål 5,0 %. 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 rekrutteringsutfordringer. Det er fremdeles ØNH som har 
størst antall forfalte kontakter, med over 3000 kontakter i mars. Nevrologisk avdeling har også 
over 1000 forfalte kontakter, mens øvrige fagområder nå ligger under 1000. Totalt var det 
16 051 pasienter som hadde ventet over avtalt tid ved utgangen av mars.  

Avvisningssrater og bruk av tvangsmidler innen psykiatri og TSB  

Både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien fortsetter arbeidet med å håndtere 
et økende antall henvisninger. Avvisningsraten i mars var 31 % i voksenpsykiatrien og 33 % i 
barne- og ungdomspsykiatrien. Definisjonen for avvisningsrate er fra og med desember 
operasjonalisert og tilsvarer nå definisjonen som Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst bruker.  

Klinikken jobber med å redusere 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 er 70 %.  I februar ble 
69 % sendt innen 1 døgn, altså tett på måloppnåelse. Resultatet i mars ble 66 %, med følgende 
fordeling: somatikk 68 %, voksenpsykiatri 67 %, TSB 51 % og barne- og ungdomspsykiatri 38 %.  

 

6 HR - området 
Ressursbruken i foretaket lå per april (variabel lønn for mars) på 225 årsverk over budsjett og 
82 over 2021. KPH’s andel av dette utgjør 101 årsverk over budsjett og 52 årsverk over 2021-
nivå. Veksten i foretaket skyldes i hovedsak økt sykefravær og svangerskapspermisjoner, samt 
113 årsverk tilknyttet Covid-19.   

På grunn av utviklingen i pandemien kombinert med høyt sykefravær har det blitt forsinkelser i 
nedtak på pleiesiden. De somatiske klinikkene ligger derfor på et høyere nivå enn de tre siste 
årene. Administrerende direktør vil fortsette med å gjennomføre tiltakene i 2022 innenfor 
pleie- og merkantilt utvalg, ihht styrevedtak. Klinikkene er i stort ferdig med planlagt nedtak av 
merkantile stillinger (55). 

Sykefravær totalt i februar var 11,8%, men er redusert til 9,2% i mars. Sykefravær eksklusiv 
karantene pga covid-19 er 7,7% og 6,8% i hhv februar og mars. Det er betydelige variasjoner 
mellom klinikkene og internt i klinikkene, og dette følges opp med hver enkelt klinikk. Fravær 
grunnet Covid har vært stigende i januar og februar, men på vei ned i mars, noe som har gitt 
utfordringer for driften i mange enheter. 
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