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Innspill til budsjett 2023
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• Kort tid fra saken ble sendt ut til drøftningsmøte
• Et budsjett med stor risiko 
• Store bekymringer knyttet til nedtak av pleieårsverk
• Ønsker presentert en samlet oversikt over alle tiltakene
• SSHF må slutte med noen oppgaver
• Bekymringer knyttet til fristbrudd og ventelister
• Bekymring rundt ressursbruk knyttet til spesialsiterte sentre
• Bekymring rundt rekrutteringssituasjonen 
• Potensialet for å bedre dialog for mer effektivt samarbeid mellom SSHF 

(ambulansetjenesten) og kommunehelsetjenesten (legevakten)
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Økonomisituasjonen for SSHF inn i 2023
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• Høy styringsfart inn mot 2023, første mål 
er å komme tilbake til 2019

• Effektiviseringskrav, manglende 
kompensasjon for lønnsutgifter og 
energipriser, risiko ved tiltaksarbeid 
ligger til grunn for et anbefaling om et 0-
resultat

• Nødvendig omstilling for å håndtere 
akuttbygg, et fremtidig kvinne/barn-
bygg og vedlikeholdspakker

• Normalisert investeringsbudsjett 
grunnet regjeringens ekstrapott



Økonomistyring «Økonomistyring er bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser
som finnes til rådighet slik at foretaket når sine mål»
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Administrerende direktør
• Relasjonen til eier (HSØ) og styret
• Dialog med tilsynsmyndighet
• Overordnet økonomisystem, 

budsjettering
• Årlig levere i hht Oppdrag og bestilling, 

med forventet resultat til investeringer

Foretaksledelse
• Sammen årlig levere i hht foretakets 

budsjett og på Oppdrag og bestilling
• Prioritere mellom drift og investering (ihht

overskuddskrav)- resultat til investeringer

Klinikkledelser
• Drifte i hht klinikkens budsjett
• Sikre oppfølging av budsjett på alle nivåer i 

egen klinikk
• Sammen årlig levere på Oppdrag og 

bestilling innenfor sine områder
• Avklaringer med adm.dir. og i FL
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Tillitsvalgte og ledere finner løsninger sammen
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Noen linjer i klinikkenes omstillingsarbeid
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Fortsette arbeid med prosesser understøttet av KOM-
programmet
Herunder pasientforløp
Tilpasse bemanning til budsjettene. Verktøy: 
Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP)
Understøtte med teknologi: Utnytte funksjoner som vi 
allerede har
Definere: Hva skal vi ikke gjøre?
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1. Arbeidsmiljø 
2. Bemanningsframskrivinger og 
rekruttering 
3. Optimal arealutnyttelse 
4. Spesialiserte sentre 
5. Akuttmedisinsk kjede 
6. Hjemmoppfølging og FACT team
7. Teknologimodernisering

Utredninger etter Utviklingsplan 2040
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Politisk referansegruppe
-en lyttepost for sykehuset

Har takket ja:
• Tre av fire samarbeidsregioner har bekreftet deltakelse med en av 

regionens ordførere. Ordførere vertskommunene i Kristiansand og 
Flekkefjord

• Fylkesordfører i Agder 
• Koordinator for kommunedirektører, KS regiondirektør, pasient- og 

brukerombud

Ikke konkludert:
• Ordfører i Arendal vurderer sin deltakelse etter å ha vært med på 

første møte
• Region Østre Agder behandler representasjon i desember. (ill.: Hentet fra KS)
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Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP)
Kort presentasjon av prosjekt – analyseverktøy og metodikk

Marianne Hammersmark

16.12.2022, SSHF, Kristiansand



Målsetning med ARP
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Styre bemanningsressursene enheten bruker i samsvar 
med den faktiske aktiviteten som til enhver tid er på sykehuset.

Hvorfor: 
- for å realisere forbedringspotensialet som ble avdekket gjennom HR 

analysearbeid (2019)
- et virkemiddel for å nå målet om et økonomisk bærekraftig sykehus (ref. 

Strategiplan 2021 – 2024)
- utnytte potensialet for økonomisk gevinstrealisering ved hjelp av økt bruk av teknologi, 

bedre logistikk og bedre ressursplanlegging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reduserer variasjonØkt langtidsplanleggingSamskapt planlegging på tversOptimalisere bruk av ressurser

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152225323856255&set=a.374577191254.190451.358941991254&type=1


Analyseverktøy – samskapt planlegging
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Illustrasjon av data som gir 
sammenhengende innsikt i aktivitet ved en 
enhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
- overført data fra GAT inn i styringskuben, da det er vakttimer fra GAT som viser ressursbruk. På denne måten kunne dataen fra GAT kobles sammen med data fra styringskuben ved hjelp av PowerBI*. Aktivitetsdata (pasienter tilstede og inn/utskriving) var allerede tilgjengelig i styringskuben. �Power BI er en programvare, som kobler sammen og transformerer datakilder til sammenhengende, visuell og interaktiv innsikt. - Samskapt historikkRapporten viser sammenheng mellom Bemanningsplan (vakttimer), Planlagt/iverksatt bemanning (vakttimer), Faktisk bemanning (vakttimer) og Pasienter tilstede (antall). For å gi informasjon om variasjon i aktivitet gjennom døgnet vises også antall innskrivinger (Elektiv/ØHJ) og antall utskrivinger. I forhold til planlegging av ressurser fremkommer også vakttimer for forskyvning, merarbeid og overtid.- Samskapt gjennomsnitt;Rapporten gir en oversikt over faktisk forbrukte vakter for dag (07-15), kveld (15-22) og natt (22-07); pasienter tilstede pr ukedag og klokke; pasienter per pleier. For å kunne planlegge for perioder hvor det er endring i aktivitet er det splittet på hovedperiode (alle uker unntatt ferieuker), fridager (helligdager og inneklemte dager) og ferieperiode.



Innstilling til metodikk ved SSHF – 4 trinn
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Planlegge aktivitet

Definere aktivitet

Kartlegge aktivitet

Analysere aktivitet

Vurdere tiltak

Definere 
bemanningsbehov

Identifisere antagelser om 
bemanningsbruk

Kartlegge bemanningsbruk

Analysere bemanningsbruk

Definere bemanningsbehov og 
utarbeidelse av bemanningsplan

Utarbeide arbeidsplan

Arbeidsplan utarbeides på 
grunnlag av bemanningsplan

Arbeidsplan viser arbeidstid for hver 
enkelt ansatt

TV/Verneombud involveres i 
utarbeidelse av arbeidsplan

Iverksetting og evaluering av 
arbeidsplan

Dag til dag styring

Styre og lede tilgjengelige ressurser

Kompetanse innen ledelse, lov- og 
avtaleverk, økonomistyring og 

arbeidsgivers styringsrett
Kartlegge aktivitet:
Kartlegges gjennom samskapt historikk i 
styringskuben og årshjul i enheten

• Pasienter tilstede i enheten til enhver tid
• Antall innskrivninger (elektiv)
• Antall innskrivinger (ø-hjelp) 
• Antall utskrivinger

Analyse av aktivitet - systematisk gjennomgang av funnene i analysen. 
Analysere historiske data basert på den kartlagte aktiviteten. 
Hvilke variasjoner ser man?

Når forekommer aktivitetstopper eller perioder med mindre aktivitet?
Er det et spesielt mønster i aktiviteten, knyttet til døgn, uke, måned og år?

Er det store avvik fra gjennomsnittet?
Har variasjon i aktivitet en klar årsak eller er variasjonene tilfeldige?
Er det et tydelig mønster i variasjonene?

1 432

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En årlig prosess som kan visualiseres gjennom følgende modell: - > Består av 4 steg -de to første stegene, og det som ligger i disse, som er den største endringen. Metodikken bygger på analyseverktøyet som er utviklet, vist på forrige foil. 



Leveransen – sendes på høring i klinikkene uke 50
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- Analyseverktøy (samskapt planlegging) som til enhver tid gir ledere og 
resursplanleggere oppdatert informasjon om aktivitet og bemanning i 
enhetene

- Innstilling til standardisert metodikk for planlegging av ressurser etter 
aktivitet (historiske data basert på analyseverktøyet).

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sendes på høring uke 50 – svarfrist 15. januar
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Agenda
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• Føringer og rammer fra HSØ
• SSHF overordnet utfordringsbilde
• Resultatbudsjett 2023
• Årsverk og HR relaterte tema
• Aktivitetsforutsetninger og vekstregelen
• Risikovurdering av budsjettet
• Forslag til vedtak



Kap 2.4 Føringer og rammer fra HSØ
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Føringer fra styreleder i HSØ:

• Sikre bunnlinjen

• Skjerme psykisk helsevern

• For å sikre økonomisk kontroll er det 
nødvendig med omstillingstiltak og at 
investeringsprosjekter som ikke er i 
forprosjektfase eller 
gjennomføringsfase, vurderes 
forskjøvet

SSHF

• Endret ISF fra 50/50 til 60/40 –
nøytralt 

• SSHF har realvekst på 160 mkr (3,3%) 
som går til å dekke økte kostnader. 

• Somatikk har realvekst på 3,1%
• Psyk/rus har realvekst på 3,6%

Brukernavn
Presentasjonsnotater
høyere lønnsoppgjør 2022 med en effekt på ca 40 mkr i 2023,forventet høyere lønnsoppgjør i 2023 på ca 20 mkr (utover 4,2%)estimert høyere prisstigning enn bevilget i budsjett 2023 på ca 40 mkrestimert fristbrudd 45 mkr økt kostnader fra Sykehuspartner (IKT/HR) på ca 18 mkrøkte energi kostnader 35 mkr . Dette betyr i realiteten ingen reell vekst til klinikkene, noe som medfører økt utfordringsbildet per klinikk. Detaljer per klinikk blir presentert i januar-sak, basert på evt innspill fra styret….



Kap 2.5 SSHF overordnet utfordringsbilde 
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• Somatikken har omkring 300 mkr i utfordringsbilde hvor samarbeid mellom de tre 
somatiske lokasjonene er viktig for å sikre best ressursutnyttelse. Sikre aktivitet for 
ikke å generere fremtidige fristbrudd, samt sikre tilsvarende produktivitet som 
foretaket hadde i 2019

• HSØs innsatsteam har startet et benchmark arbeid høsten 2022 som vil bygge 
videre på analysene fra 2019. Resultatene vil bli benyttet for videre arbeid med å 
hente ut potensialer i driften fremover.

• Psykiatri og rus har blitt tilført 30 mkr mer enn ØLP 2023 – 2026. Klinikken skal 
gjennom 2023 etablere drift i nytt bygg, og opplæringskostnader kombineres med 
gradvis gevinstuttak på bemanning. Utfordringene er i stor grad knyttet til Fritt 
behandlingsvalg forbruk innen TSB, rekrutterings-utfordringer og fristbrudds 
kostnader  

• Utredninger i Utviklingsplan 2040
• KOM programmet 



Kap 2.7 Årsverk og HR relaterte tema
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Årsverk
• I pandemien har foretaket en underliggende trend på økning av årsverk

• Forutsetning om nedtak av pleie- og merkantile årsverk, hvor merkantile årsverk i hovedsak er realisert. 

• Budsjett 2023 har lagt en ambisjon på å redusere 150 årsverk fra 2022, tilsvarende om lag 
120 årsverk over 2019. 

• ARP – Aktivitetsstyrt Ressursplanlegging som ny metode og verktøy
• Starte prosjekt «slutte og gjøre»
• Utvikle bruk av teknologi
HR relaterte tema
• Kompetanseutvikling for ansatte og opplæring av nye medarbeidere
• Vedlikehold og oppdatering av kompetanse



Kap 2.8 Aktivitetsregelen og vekstregelen
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Somatikk
• Økt 3,2% mot 

budsjett og 5,3% 
mot estimat –
pasientmøter

• Økt 2,3% i ISF poeng 
fra budsjett

Pasientmøter Somatikk

ISF poeng Somatikk



Kap 2.8 Aktivitetsregelen og vekstregelen
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Psykiatri og rus
• Moderat vekst i 

voksenpsykiatri og 
barn/unge i pol.kl.

• Nedleggelse av 
døgnplasser medfører økt 
poliklinikk for ARA.

• Endret vektendring fra 2021. 
Aktiviteten øker, men casemix
(gruppe/individuell) har fått 
endret vekter

Tabell  - Episoder som inngår i ISF - poliklinikk pr. tjenesteområde
Faktisk 
2020

Faktisk 
2021

Estimat 
2022

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Endring          
B23 vs B22

Endring      
B23 vs E22

Endring      
V21 vs B23

VOP 108 479     113 179      112 400      119 286        119 644        0,3 % 6,4 % 5,4 %
ABUP 46 799       47 937        47 200        48 960           49 205           0,5 % 4,2 % 2,6 %
ARA 28 646       28 902        31 171        32 167           33 775           5,0 % 8,4 % 14,4 %

183 924     190 018      190 771      200 413        202 624        1,1 % 6,2 % 6,2 %

Tabell  - ISF poeng pr. tjenesteområde
Faktisk 
2020

Faktisk 
2021

Estimat 
2022

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Endring          
B23 vs B22

Endring      
B23 vs E22

Endring      
V21 vs B23

VOP 15 651       17 192        19 513        20 731           20 762           0,1 % 6,4 % 17,2 %
ABUP 15 440       16 114        12 921        13 546           13 831           2,1 % 7,0 % -16,5 %
ARA 4 008          4 415          4 465          4 816             5 030             4,4 % 12,7 % 12,2 %

35 099       37 721        36 899        39 093           39 623           1,4 % 7,4 % 4,8 %

Tabell  - Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling
Faktisk 
2021

Estimat 
2022

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Endring          
B23 vs B22

Endring      
B23 vs E22

Endring      
V21 vs B23

VOP 2 990          3 100          3 000          3 000             0,0 % -3,2 % 0,3 %
ABUP 84               105             85                95                  11,8 % -9,5 % 11,6 %
ARA 712             730             880              750                -14,8 % 2,7 % 5,1 %

3 786          3 935          3 965          3 845             -3,0 % -2,3 % 1,5 %

Tabell  - Antall liggedøgn døgnbehandling
Faktisk 
2021

Estimat 
2022

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Endring          
B23 vs B22

Endring      
B23 vs E22

Endring      
V21 vs B23

VOP 56 297       57 600        56 400        56 860           0,8 % -1,3 % 1,0 %
ABUP 1 907          2 400          2 000          2 018             0,9 % -15,9 % 5,5 %
ARA 19 377       18 300        20 850        18 350           -12,0 % 0,3 % -5,6 %

77 581       78 300        79 250        77 228           -2,6 % -1,4 % -0,5 %



Kap 2.9 Risikovurdering av budsjettet
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1. Styringsfart/utfordringsbilde i de tre somatiske klinikkene på
ca. -300 mill.kr. Gjennomføringskraft og –hastighet i de etablerte og planlagte tiltakene for å skape 
økonomisk balanse. Herunder aktivitetsvekst og bemanningsreduksjoner 

2. Nye eksterne kostnadsområder inkl. innføring av nye IKT-løsninger.

3. Medikamentkostnader og høykostmedisiner, i området 40-50 mill.kr. (lagt 40 mill.kr i budsjettet)
4. Energikostnad er budsjettert med HSØ forslag ( økt 36 mill.kr - enøk 4 mill.kr.).
5. Vedlikeholdskostnader og havarikostnader er budsjettert stramt, risiko minst 5 mill.kr.

6. Behov for ny tiltakspakke / strategiske tiltak med effekt minst 50 mill.kr i 2023 og minst 120 mill.kr effekt i 
2024.

7. Lønnsoppgjøret 2022, helårseffekt i 2023, samt lønnsoppgjør for 2023 med delårseffekt.
8. Økte kostnader og aktivitetsrisiko knyttet til dyre vaktordninger for leger



Forslag til vedtak
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1. Budsjettet for 2023 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året. 
Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal 
bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt 
bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Agders 
befolkning.

2. Styret vedtar budsjettrammene for 2023, et totalbudsjett på 8.162 mill.kr. (2022 kr.) i 
omsetning, hvorav en basisramme på 5.818 mill.kr. og et budsjettert resultat på 0 mill.kr. 

3. Administrerende direktør bes om å legge frem en sak i januar 2023 som beskriver 
budsjettets innretning og tiltaksarbeidet i foretaket, samt innstilling til 
investeringsbudsjett for 2023. Dette baseres på de rammer og innspill som gis i 
behandling i denne saken.

4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for 
brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig 
utvikling.
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