
 

 

Arkivsak  

Dato 08.06.2022 

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 15.06.2022  

Sak nr. 042-2022  Sakstype Beslutningssak 

 

Sakstittel: Virksomhetsrapport april og mai 2022 

 

Virksomhetsrapporten for april og mai 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. 
Foretaket hadde en stor venteliste ved inngangen av pandemien. Tiltak for å redusere 
ventelister har vært vanskelig å gjennomføre under pandemien, men pågår nå. Foretaket er fra 
mai tilbake til normal drift. Foretaket har ikke forverret ventelistene mer enn andre sykehus i 
foretaksgruppen gjennom pandemien da SSHF har opprettholdt en relativt høy aktivitet.  

På samme måte har arbeidet med omstilling og økonomistyring vært preget av pandemien. 
Det fremheves at styringen av covid-økonomien i driften har vært god, noe som muliggjør 
investeringer utover det som var planlagt.   

Det er positivt at klinikkenes pandemi-bemanning er redusert i perioden fra mars (118 
månedsverk) til mai, der 34 månedsverk ble henført pandemien. 

Sykefraværet er på vei tilbake til normalt nivå i april og mai. April hadde tilsvarende mange 
innlagte covid pasienter som tidligere måneder, men avtagende i mai. Foretaket har hatt en 
krevende driftssituasjon med mange RS-syke barn og fulle intensivavdelinger og sengeposter i 
april og mai.   

Styret behandlet virksomhetsrapport i aprilmøtet og gav enstemmig følgende signal i vedtaket:  

«Tiltakspakkene planlegges med iverksetting etter sommerferien for å sikre behovet 
for investeringsmidler».  

Dette har vært viktig i en drift preget av smittetrykk og sykefravær, samt gitt lederne i 
klinikkene muligheten for å kunne prioritere planleggingen av en trygg sommerferieavvikling. 
Utsettelsen innebærer like fullt en betydelig forsinkelse i omstillingsarbeidet, med et 
påfølgende press på årsprognosen. 

I ekstraordinært styremøte i mai satte styret blant annet inn følgende vedtakspunkt i ØLP, som 
ble enstemmig vedtatt (med protokolltilførsel fra ansattvalgte):  

«Styret vil likevel uttrykke en spesiell uro for driftssituasjonen i et kort perspektiv. 
Klinikkene har en betydelig utfordring knyttet til økonomisk resultat for 2022- og det er 
behov for tiltak som vil bedre situasjonen ved inngang til 2023. Styret ber derfor AD 
prioritere tiltak som kan bedre situasjonen fram mot årsskiftet og inn i 2023, tiltak som 
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kan ha effekt både på kvalitet, pasientsikkerhet og økonomi i et kort og langt 
perspektiv.» 

Detter innebærer at klinikkene må levere sine planer medio august, slik at de kan behandles i 
virksomhetsrapporten på det neste styremøtet, som er 31. august. 
 

Korrigert for pensjonskostnaden har foretaket et resultatet per mai 2022 på + 13,9 mill.kr. som 

gir et negativt avvik i forhold til budsjett på 19,3 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. 

Pakkeforløpene opprettholder anbefalt forløpstid med et nivå på 75% i april, mens 

ventetidene og fristbrudds-situasjonen fortsatt er krevende.  

Ventetider i Kristiansand og Arendal, pandemi og rekrutteringsutfordringer i enkelte kirurgiske 

fag og psykiatri, samt driftsøkonomien og ressursbruken i de somatiske klinikkene utgjør 

hovedutfordringene i april og mai.   

Foretaket har inntektsført 112 mill.kr. i Covid-midler per mai, hvorav foretaket har mottatt 22 

mill.kr. i friske midler fra HSØ i 2022. Det resterende er dekket av avsetningene fra 2021. 

Det er betalt 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.  

 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april og mai 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 april og mai 2022. 
2. Status tilsyn 1.tertial 2022 
3. Risikovurdering per 1.tertial 2022 
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Virksomhetsrapport pr mai 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 april og mai har sykefravær vært høyere enn 

normalen og ført til noe redusert aktivitet, i kombinasjon med høyt antall innlagte pasienter 

med Covid. Foretaket ser nå en positiv trend i redusert sykefravær og økt aktivitet. 

Administrerende direktør har fulgt retningslinjer fra HSØ, og ikke planlagt for covid-19 

ressurser i budsjettet. Det er positivt at det i mai ble benyttet 50 månedsverk mot 118 

månedsverk i april for å håndtere pandemien. Grunnet smittetrykket og økt sykefravær har økt 

bemanning vært opprettholdt, for å ivareta smittevern, logistikk, styrkede akuttmottak og 4 

covid-senger i Kristiansand og analysekapasitet. Foretaket er i prosess med å komme tilbake til 

normal bemanning, noe som viser trenden fra april til mai.   

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 25 mill.kr. og er henført til Covid-19-økonomien.    

Styret behandlet virksomhetsrapport i aprilmøtet og gav enstemmig følgende signal i vedtaket:  

«Tiltakspakkene planlegges med iverksetting etter sommerferien for å sikre behovet 

for investeringsmidler».  

Dette har vært viktig i en drift preget av smittetrykk og sykefravær, samt har det gitt lederne i 

klinikkene muligheten for å kunne prioritere planlegging av en trygg sommerferieavvikling. 

Forsinkelsen innebærer like fullt en betydelig forsinkelse i omstillingsarbeidet, med et 

påfølgende press på årsprognosen. Det er for mange usikkerheter knyttet til årsprognosen til å 

kunne angi dette. Vi kjenner ikke foretakets andel av HSØs kommende utdeling av 

pandemimidler.  

I ekstraordinært styremøte i mai satte styret blant annet inn følgende vedtakspunkt i ØLP, som 

ble enstemmig vedtatt (men med protokolltilførsel fra ansattvalgte):  

«Styret vil likevel uttrykke en spesiell uro for driftssituasjonen i et kort perspektiv. 

Klinikkene har en betydelig utfordring knyttet til økonomisk resultat for 2022- og det er 

behov for tiltak som vil bedre situasjonen ved inngang til 2023. Styret ber derfor AD 

prioritere tiltak som kan bedre situasjonen fram mot årsskiftet og inn i 2023, tiltak som 

kan ha effekt både på kvalitet, pasientsikkerhet og økonomi i et kort og langt 

perspektiv.» 

Dette innebærer at klinikkene må levere sine planer i august, slik at de kan behandles i 

virksomhetsrapporten på det neste styremøtet, som er 31. august. Den økonomiske 

omstillingen i klinikkene høsten 2022 må resultere i lavere kostnadsbase ved inngangen til 

2023 i klinikkene.  
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Aktiviteten i mai lå over budsjett på døgn, men under på dag og poliklinikk, men høyere 

aktivitet på alle behandlingsnivåer ifht i fjor.   

Klinikkene har arbeidet systematisk med pakkeforløpene innen kreftbehandling og det pågår 

et kontinuerlig forbedringsarbeid i alle klinikker rundt dette. Det arbeides også 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 har vært negativt påvirket av pandemi og sykefravær, men er godt i gang i alle 

klinikkene i mai. Resterende stimuleringsmidler fra Helse Sør-Øst RHF fra 2021 benyttes både i 

somatikk og psykiatri i 1.tertial 2022. En grundigere redegjørelse av risiko knyttet til framdrift 

på ventelistesituasjonen ferdigstilles til styremøtet i mai. 

 

2 Økonomi 

April 
 
Inntektene (+12 mkr) påvirkes av lavere aktivitet og egenandel (-12 mkr), samt covid 

kompensasjon (24 mkr) i fht budsjett. Kostnadene er 26 mkr høyere enn budsjett og skyldes i 

hovedsak økt lønnskostnad (22,9 mkr) som følge av pandemien og høyt sykefravær, økt 

varekostnad/kjøp av helsetjenester (0,8 mkr), samt en kostnad på 3 mkr henført fristbrudd. 

Finansposter viser et positivt avvik på 1,7 mkr. 

 
Korrigert for økte pensjonskostnader på 2,7 mkr, viser regnskapet et negativt resultat på 3,1 
mkr som gir et negativt avvik på 9,8 mkr. 
 
Mai 

Inntektene i mai er 14,5 mill.kr høyere enn budsjett og er i all hovedsak knyttet til lavere 

aktivitetsinntekt (-5,5 mill.kr), samt inntektsføringcovid-19 kompensasjon (20 mill.kr). 

Kostnadene i mai er 23,7 mill.kr høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak økte 

lønnskostnader (20,5 mill.kr) som følge av pandemien og høyt sykefravær, utsatte 

bemanningsnedtak, noe økte varekostnader, samt en kostnad på vel 3 mill.kr for 

fristbruddspasienter.  

Finansposter viser et positivt avvik på 1,4 mkr.   

 

Samlet resultat er +1,7 mill.kr som gir et negativt avvik på 4,9 mill.kr. for mai. Det er fremdeles 

størst utfordring innenfor de somatiske klinikkene.  

 
Hittil i år 

Samlet er aktivitetsinntektene hittil i år om lag 39 mill.kr under budsjett, hvorav om lag 32 

mill.kr. er henført Covid. Kostnadene er i sum 102 mill.kr over budsjett, hvor lønnskostnader 

(109 mill.kr), fristbruddskostnader (14,6 mill.kr) utgjør negative avvik, andre driftskostnader 

(11,4 mill.kr) og avskrivninger (3,7 mill.kr) har positive avvikt ifht budsjett. Pandemien er 

hovedårsaken til merforbruket, og dette er kompensert for med 80 mill.kr. Finanspostene 

utgjør +6,6 mill.kr. Samlet resultat hittil i år er +13,9 mill.kr som er 19,3 mill.kr under budsjett. 
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Regnskapet viser fortsatt betydelige utfordringer i de somatiske klinikkene i form av lavere 

aktivitet og høyere kostnader, selv når Covid-effektene kompenseres. 

 I lys av vedtakene fra styremøter i april og mai, vil dette adresseres i egne planer for de to 

somatiske klinikkene SSK og SSA og KPH. 

Fristbruddkostnader i somatikk samt fritt behandlingsvalgkostnader i KPH bidrar også negativt i 

utfordringsbildet. Fristbruddskostnadene («Helfokostnader») er størst innen ortopedi, ca 9 

mill.kr (Arendal og Kristiansand), samt et etterslep på smertepoliklinikk kostnader på om lag 3 

mill.kr. KPH har også økte kostnader til fristbrudd på nær 1 mill.kr i Østre Agder. 

Fristbruddskostnader forventes å øke ytterligere i de neste månedene basert på antall kjente 

kommende fristbrudd, og det settes inn tiltak for å redusere disse fremover. Det er valgt ut fire 

områder for spesiell fokus på ventelistesiden fremover- disse har alle lange ventetider, store 

volum og betydelig antall kommende fristbrudd i dag. 

Ortopedi (alle lokasjoner), ØNH (SSK) , Øye (SSA) og DPS Østre Agder. Det lages egne 

tiltaksplaner for hver av disse. Blant tiltakene ligger rekruttering av behandlere, 

oppgaveglidning, bruk av digitale verktøy for reduksjon av fysiske kontroller, pitstop i regi av 

KOM, frivillig poliklinikk med mer. 

 
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 er planlagt som driftskostnader og 10 mill.kr. i fase 2 aktiveres som investeringer.  
B3A beslutning for akuttbygg er noe utsatt, noe som gjør at det vil bli benyttet noe mer midler 
som utgiftsføres i 2022, mens investeringsdelen utsettes til 2023.  
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 mottok ikke covid-19 midler i budsjettrammene for 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. 

(utsatt inntekt fra 2020/2021) for å dekke noe av pandemiutfordringen i 2022. Pr 31.5. har 
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foretaket om lag 19 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 32 mill.kr og økte kostnader på 80 mill.kr hittil i år knyttet 

til pandemien, med en inntektsføring på totalt 112 mill.kr.  

3 Aktivitet 

Det er en positiv trend for aktiviteten i mai som ligger over budsjett for døgn, mens under for 

dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten i mai ligger over fjoråret på alle behandlingsnivåer.  

Aktiviteten i april er over fjoråret for heldøgn, men under for dagbehandling og poliklinikk og 

lavere enn budsjett for alle behandlingsnivåer..  

Hittil i år ligger innlagte heldøgn (-1%), dagbehandling (-8,3%) og poliklinikk  

(-5,7%) 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 lav aktivitet i april pga høyt sykefravær hos 

behandlere hvor aktiviteten er 19,3% under budsjett og 17,6% under 2021. I mai ligger 

aktiviteten 8% over budsjett og 3% over fjoråret. Utfordringene synes å ligge både i deler av 

voksenpsykiatrien og i barne-/ungdomspsykiatrien hvor henvisningene også 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 14% hvor 

KPH har en andel på 26,8% og Somatikk Kristiansand har oppnådd en andel på 8,6%. 

Klinikkdirektørene fortsetter arbeidet med å øke dette, spesielt innen de somatiske klinikkene. 

Dette vil også kunne være et bidrag til å redusere ventelister. 

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. Hittil i år har foretaket en vekst innenfor døgn/liggedøgn, men ligger lavere innenfor 

poliklinisk aktivitet i BUP og VOP. 
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5 Kvalitetsindikatorer  

Pakkeforløp i kreftbehandlingen  

Nasjonal målsetting for pakkeforløp i kreftbehandlingen er at andel pakkeforløp gjennomført 

innen standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 %. Variasjonen 

mellom helseforetakene skal reduseres. Akkumulert hiå (til og med april) er samlet resultat for 

alle pakkeforløp ved SSHF 77 % (Helsedirektoratets pakkeforløpsoversikt). Resultatet for 

april isolert var 75 % (av totalt 75 gjennomførte pakkeforløp fikk 56 pasienter utredning og 

behandling innen standard forløpstid). Flere kreftformer har god måloppnåelse med mellom 

70-100 % (nyrekreft, blærekreft, brystkreft, hjernekreft, tykk- og endetarmskreft, malignt 

melanom), flere ligger stabilt mellom 60 – 70 % (lungekreft, prostatakreft) og noen har lav 

måloppnåelse (eggstokk-kreft, livmorhalskreft, lymfomer). 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. OUS etablerer nå fortløpende regionale samhandlingsfora pr. 

kreftform, der forløpsledere inviteres inn til å representere hele foretaket. 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. Agenda for disse møtene omfatter betydelig mer enn pakkeforløp.    

Ventetid og fristbrudd 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter ved utgangen av mai måned var 78 dager. 

Dette er en svak forbedring fra nivået i april. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 

var 70 dager, på samme nivå som i april og noe lengre enn nivået tidligere i år. 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 

rekrutteringsutfordringer, men også en lengre periode med høyt koronarelatert sykefravær 

tidligere i år med betydelig etterslep.  

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/71613538-62de-4ab2-8409-8638fc6c25db?e=false&vo=viewonly
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I mai ble det registrert 363 fristbrudd (7,1 %) og i april 259 fristbrudd, tilsvarende 6,2 %. De 

kirurgiske avdelingene ved SSK og SSA har flest fristbrudd, etterfulgt av ortopedi SSK og Barne- 

og ungdomsavdelingen SSK. Også i Arendal er det høyt antall fristbrudd i ortopedi. Frist-

bruddene må i stor grad sees i sammenheng med rekrutteringsutfordringer, sykefravær og 

vakante legestillinger. De øvrige fristbruddene er fordelt på en rekke ulike fagområder.  

 

Både i Arendal og Kristiansand er det høyt antall fristbrudd kommende fristbrudd i ortopedi – 

550 samlet sett. Nevro og urologi samt DPS østre Agder har også et betydelig antall. 

Fristbruddene må i stor grad sees i sammenheng med rekrutteringsutfordringer, sykefravær og 

vakante legestillinger. De øvrige fristbruddene er fordelt på en rekke ulike fagområder.   

 

Foretaket har valgt å fokusere videre tiltaks- og forbedringsoppfølging på ventelistesiden innen 

fire pasientområder fremover: Ortopedi (alle tre lokasjoner), ØNH (SSK) og Øye (SSA) samt DPS 

Østre Agder. Disse har alle betydelige pasientvolum og lange ventetider. 

Som tiltak vurderes bl.a. mulighetene for oppgaveglidning, utvidet bruk av kveldspoliklinikker, 

økt rekruttering av legeressurser, endring i kontrollrutinene ved hjelp av digitale løsninger, 

pitstop i regi av KOM mm.. Det er nylig gjennomført studiebesøk ved andre sykehus for å lære 

av hvordan andre har fått løst sine utfordringer på ventelister. 

 

 

Forfalte kontakter 

Andel forfalte kontakter i mai var 16,1 % 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, nå med over 4000 forfalte kontakter, tilsvarende 36,9 %.  

Øyeavdelingen har også høy andel forfalte kontakter (32,6 %).  Også flere andre fagområder 

har over 20 % forfalte kontakter. Totalt var det 18 403 pasienter som hadde ventet over avtalt 

tid ved utgangen av mai. Denne indikatoren omfatter både pasienter som er henvist til 

sykehuset for første gang, og pasienter som allerede er inne i et forløp, der for eksempel avtalt 

tid til kontroll er overskredet.  

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. Avvisningsraten i april var 35 % i voksenpsykiatrien og 30 % i 

barne- og ungdomspsykiatrien.  

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 er 70 %.  I mai ble 63 

% sendt innen 1 døgn, med følgende fordeling: somatikk 63 %, voksenpsykiatri 66 %, TSB 63 % 
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og barne- og ungdomspsykiatri 33 %. Akkumulert hittil i år er 68 % av epikrisene sendt innen 1 

døgn.  

 

6 HR - området 

Ressursbruken i foretaket lå per juni (variabel lønn for mai) på 196 årsverk over budsjett og 72 

over 2021. Somatikkens andel utgjør 149 årsverk over budsjett og 54 årsverk over 2021-nivå. 

KPH’s andel utgjør 48 årsverk over budsjett og 18 årsverk over 2021-nivå. Veksten i foretaket 

skyldes i hovedsak økt sykefravær og svangerskapspermisjoner, samt 89 årsverk tilknyttet 

Covid-19.  Det er positiv utvikling i antall Covidårsverk fra mars (118)  til mai (34) – dette 

knyttet i stor grad til mindre direkte fravær ifm sykdom eller karantene. 

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 sett ferdig med planlagt 

nedtak av merkantile stillinger (55). 

Sykefravær totalt i april var 7,4%, men er redusert til 6,5% i mai. Sykefravær eksklusiv 

karantene pga covid-19 er 6,9% og 6,4% i hhv april og mai. Det er betydelige variasjoner 

mellom klinikkene og internt i klinikkene, og dette følges opp med hver enkelt klinikk. Fravær 

grunnet Covid er avtagende i perioden. 

 

7 Status tilsyn per 1.tertial 

SSHF tok i 2021 i bruk ny modul i kvalitetssystemet for planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av eksterne tilsyn. Modulen er brukt ved to av de større tilsynene i 2021 og 

saksbehandler for tre varslede tilsyn i første tertial 2022 er blitt bedt om å ta i bruk modulen. 

Vedlagt følger utfyllende rapport fra tilsynet fra 2021 som fremdeles er under arbeid. 

Fullstendig oversikt over alle tilsyn fremgår av vedlegget «Rapport til styret – status tilsyn 1. 

tertial 2022». Det jobbes kontinuerlig med mål om at modulen tas i bruk for alle eksterne tilsyn 

og konsernrevisjoner.  

I første tertial har SSHF mottatt varsel om tre tilsyn fra Arbeidstilsynet. To tilsyn med hensikt å 

kontrollere hvordan SSHF arbeider med forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og 

skjelettplager og psykiske plager hos arbeidstakerne ved ABUP Ungdomsklinikk Arendal og ARA 

enhet for avgiftning i Arendal, samt et dokumenttilsyn ved akuttpsykiatrisk enhet A og B ved 

Sørlandet sykehus, Arendal. 

I tredje tertial 2021 gjennomførte Statens helsetilsyn 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. Avtalen mellom primærhelsetjenesten og SSHF 

er etablert, og det jobbes nå med å få etablert avtalen mellom beinbanken og blodbanken.  

Branntilsynet gjennomførte et generelt branntilsyn ved blant annet avdeling for fysikalsk 

medisin og rehabilitering i tredje tertial 2021 hvor det fremkom to forhold - risikovurdering og 

øvelser - med forbedringspotensial. Arbeidet med å oppdatere avdelingens risikovurdering er 
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igangsatt, og avdelingen planlegger for én anmeldt og én uanmeldt brannøvelse hvert år. I 

tillegg er det gjennomført to branntilsyn tilbake til 2020 og 2015 som ikke er lukket p.t. Viser til 

vedlagte rapport som viser status for gjennomføring av avvik fra tidligere branntilsyn. 

Konsernrevisjonen har i første tertial gjennomført en spørreundersøkelse ved utvalgte fagfelt 

innen område «Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester» med mål om å 

kartlegge bruken av kvalitetsregistre, kvalitetsindikatorer og helseatlas i det systematiske 

arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Aktuelle klinikkdirektører og avdelingssjefer har 

svart ut dette på vegne av SSHF. I forlengelsen av spørreundersøkelsen vil det gjennomføres 

intervjuer ved utvalgte helseforetak, men SSHF er p.t. ikke blitt forespurt dette. 

Konsernrevisjonen følger opp tiltaksarbeid som Sørlandet sykehus HF har igangsatt etter 

rapport 6/2020 Revisjon av uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF ved hjelp av en 

oppfølgingsrevisjon. Det er gjennomført flere intervjuer med ledere og medarbeider i SSHF. 

Rapport avventes. 

Riksrevisjonen planlegger å gjennomføre en undersøkelse (foranalyse) av risikostyring våren 

2022. Revisjonen tar sikte på å belyse hvordan risikostyringen gjennomføres, og hvordan 

risikostyringen bidrar til forbedret måloppnåelse. SSHF har oversendt forespurt 

dokumentasjon. Det vil i tillegg bli gjennomført samtaler ved utvalgte helseforetak, men SSHF 

har foreløpig ikke mottatt en slik henvendelse. SSHF har allerede før den varslede 

undersøkelse planlagt et omfattende arbeid for å sikre at god risikostyring er implementert på 

alle nivå i hele organisasjonen, på en måte som sikrer at risiko er kjent, eid, kommunisert og 

håndtert. 

 

8 Risikovurdering per 1.tertial 

Foretaksledelsen har som tidligere gjennomført risikovurdering av hovedmålene fra eier etter 

1.tertial 2022. Områdene som vurderes med høyest risiko i foretaket er: 

 Ventetider både i somatikk og voksenpsykiatri 

 Økonomi – grunnlag for bærekraftig utvikling.  

Det er fremdeles høyt fokus på utvikling av avvisningsrater i psykiatri, aktivitetsoppnåelse og 

årsverksforbruk somatikk, samt vedlikehold av bygg.  

De over nevnte områdene er alle dekket av ulike pågående tiltak. Det er samtidig gjort 

vurdering av risiko frem i tid for å sikre måloppnåelse ved årets slutt, hvor tiltakene forventes å 

få positiv virkning på flere av områdene over utover året. Se for øvrig vedlegg. 

 


