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• En del av underskuddet i Arendal skyldes personell og minnet om at det var et stort 
overbelegg i starten av året ved medisinsk avdeling. Det er viktig at antall senger 
samsvarer med antall pasienter og at arbeidsgiver tar høyde for det i 
budsjettsammenheng. Falskt underskudd ved for lavt budsjett på sengene. 

• Mange pasienter velger å bli stående på venteliste. Kan komme et stort antall av 
pasienter som har ventet i lang tid. Positivt at antall Helfosaker går ned. Ved å skyve 
for lenge på kontroller kan bruk av dyre medikamenter øke.

• SSHF går inn i året med høy styringsfart. Det er økonomiske utfordringer og viktig å 
snakke om det så tidlig som mulig. Urealistisk å sammenligne med 2019 pga. annen 
situasjon i dag. 



Hovedlinjer i klinikkenes omstillingsarbeid
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ARP: «Vi er i gang»
• 5 piloter
• Avholdt oppstartsmøter med Avd.ledere og Enhetsledere for pilotene
• Etablert fremdriftsplan med lederne
• Turnus for sommer 2023 er allerede planlagt, men arbeidet er godt i gang og 

funn i analysene kan benyttes løpende. 

• Understøttes av egen handlingsplan for 2023, avdeling for teknologi og 
innovasjon

• Arbeidsflyt / saksbehandling innen arkivområdet
• Ytterligere digitalisering av 20.000 månedlige journalnotater
• Forbedringer knyttet til operasjonsmelding og pasientoppgjør
• Systemoppsett tilpasset brukerbehov
• Regulering av uttak og omfang av tjenester fra Sykehuspartner
• Øke digital kompetanse
• Øke gjennomføring og driftsettelse av nytt medisinsk teknisk utstyr
• Forbedre talegjenkjenning
• Forberede omlegging fra DIPS Classic til DIPS Arena

• 40 ansatte utført forbedringsagentutdanning og 10 som har tatt 
forbedringsveileder. Utdanningene er i samarbeid med kommunene.

• Kontinuerlig forbedring er en del av lederutviklingsprogrammet
• Pitstop-modellen egner seg godt for gjennomgang av pasientforløp
• Samarbeid med kommunene knyttet til barn med nevroutviklings-forstyrrelser
• Pågående aktiviteter for oppgavedeling innen ortopedi
• Utviklet digitale pasientforløp for personer med HIV, pasienter med diabetes type 

1 og pasienter med kroniske sår
• Pågående arbeid for å synliggjøre SSHFs innsats knyttet til digitale pasientrettede 

tjenester

• Systematisk gjennomgang av nåværende tilbud basert på kloke valg, analyser 
fra nasjonale kvalitetsregistre og Helse Sør-øst, internasjonalt publiserte lister 
over behandlinger som kategoriseres som har lav faglig verdi.

• Kontinuerlig prosess – avholdes møter med fagråd, kliniske avdelinger. 
Tillitsvalgte og brukerutvalg orienteres kvartalsvis.



Utredninger
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Arbeidsmiljø 

Bemanningsframskrivinger 
og rekruttering 

Optimal arealutnyttelse

Spesialiserte sentre Akuttmedisinsk kjede 

Teknologimodernisering

Hjemmoppfølging 
og FACT team



Økonomisk resultat 2022 
salgsgevinster holdt utenfor i grafen

• Inntektene (+166 mkr) påvirkes av lavere 
aktivitet/egenandel (-29 mkr), økt basisramme tilhørende 
pensjon (+49 mkr.) og bokført covid kompensasjon (+130 
mkr). 

• Utfordringer i de somatiske klinikkene er 353 mkr etter 
budsjett, hvorav 53 mkr henføres aktivitet og 254 mkr
henføres lønnskostnader og 45 mkr fristbrudd. KPH er 65 
mkr etter budsjett, hvor 47 mkr er netto lønnskostnader, 
13,5 mkr er fristbrudd og 20 mkr er kjøp fritt 
behandlingsvalg 

• Covid-19: Estimert red. inntekt 32 mkr (inkl merinntekt lab 
16 mkr) og økt kostnad på 98 mkr. Akkumulert 
kompensasjon hiå er 130 mkr

• Lønn. Årsverk ligger 256 over budsjett, hvorav 54 hiå 
henføres Covid-19, ca 22 til økt sykefravær/ 
svangerskapspermisjoner, resten utgjør forsinkede effekter 
bemanningstiltak pleie og økning i  kortids sykefravær. 

• Varekostnad er 14,3 mkr høyere enn budsjett – i hovedsak 
cystostatika og medisinske forbruksvarer, samt økt aktivitet 
i 3.tertial

• Kjøp av helsetjenester er 60 mkr høyere enn budsjett, hvor 
fristbrudd utgjør 59 mkr. 

• Andre driftskostnader er 36 mkr. lavere enn budsjett
• Innsparing på behandlingshjelpemidler (insulinutstyr) 

og noe energikostnader

Akkumulert resultat er 60 mkr.; avvik fra budsjett på -20 mkr. 

Foretakets andel av bevilgningen i Prop. 19 S er 104 mkr.



Tiltak for 
å 

forbedre 
økonomi-
styringen
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Status per januar
• Alle klinikkene er godt i gang med å gjennomføre tiltak.
• Klinikkdirektørene følger tett opp tiltak i egen klinikk, samt samarbeid på tvers for å redusere 

uønsket variasjon i tjenestetilbud i Agder.
• Pga høyt belegg og grønn beredskap i Arendal i starten av året, har flere tiltak blitt forsinket.  
• Klinikkene arbeider videre med å optimalisere driften



Dashboard; 
«Ventende 
og 
fristbrudd»

Ukentlig 
utvikling

7

Positive effekter av:
• Frivillig pol.kl
• Oppgaveglidning
• Samarbeid på 

tvers 



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5b05fd4d-03a7-489d-83aa-eb59473dbf59/?pbi_source=PowerPoint


Økonomisk resultat 2023 
salgsgevinster holdt utenfor i grafen

• Inntektene (-3,7 mkr) påvirkes av lavere aktivitet 
• Innlagt heldøgn (-7,8%), dagbehandling (-1,1%) 

og poliklinikk (2,2%) 
• Utfordringer i de somatiske klinikkene er 27 mkr

etter budsjett, hvorav 4,5 mkr henføres aktivitet og 
17,4 mkr henføres lønnskostnader og 4,7 mkr
fristbrudd (0,9 mkr over budsjett). 

• Resultatet i KPH er 2 mkr foran budsjett, hvor det er 
innsparing på lønnskostnader (3,5 mkr), men 
overforbruk på fritt behandlingsvalg og 
fristbruddkostnader

• Lønn. Årsverk ligger 229 over budsjett i februar, 
hvorav ca 27 henføres økt sykefravær/ 
svangerskapspermisjoner utover budsjett, resten 
utgjør forsinkede effekter bemanningstiltak pleie og 
økning i  korttidssykefravær. 

• Varekostnad er tilsvarende budsjett i januar
• Kjøp av helsetjenester er 2 mkr høyere enn budsjett, 

hvor fristbrudd utgjør 5,5 mkr (1 mkr høyere enn 
budsjett). 

• Andre driftskostnader er 5,2 mkr. lavere enn budsjett
• Generell innsparing i alle klinikker/staber

Resultat per januar: – 7,5 mkr.; avvik fra budsjett på -7,5 mkr. 

Des I resultat



Resultat januar – avvik mot budsjett per klinikk

Avvik SSHF_Rapportering

Driftsinnt-utg Kontonr virkKontogrp virk#r

Klinikk 

somatikk 

Kristiansand

Klinikk 

somatikk 

Arendal

Klinikk 

somatikk 

Flekkefjord

Klinikk 

prehospitale 

tj

Pasient 

reiser

KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost Resultat

Inntekt 1 Basisramme -0                   -0                -0                0                    -0                -0                0                  0                  0                  -0                0                  -0                     

2 Aktivitetsbaserte innt 3 293             -5 147         -1 736         -65                302             15                1 233          -482            -4                -2 592              

3 Andre innt -1 314           -5                86                -91                -767            348             -399            581             -27              1 500          -981            -1 068              

4 Interne inntekter 323                55                -0                   0                  106             688             -688            -62              -              422                  

Inntekt Totalt 2 303             -5 098         -1 650         -157              -465            468             1 522          -107            -89              1 018          -985            -3 238              

Kostnad 5 Lønnskostnader -8 069           -7 542         -1 780         -1 806           3 571          -2 209         589             887             7 667          -8 670              

6 Varekostn -3 343           -615            -205            -46                79                56                -643            -341            1 519          3 988          450                  

7 Kjøp av helsetjenester -1 273           786             13                28                  -3 189         392             118             632             422             -2 070              

8 Andre driftskostn 157                51                188             -285              -532            655             -569            124             503             4 723          5 274               

9 Interne kostnader -822              -429            -10              41                  702             10                49                46                -10              -422                 

10 Avskrivninger -5                   -276            683             401                  

Kostnad Totalt -13 350         -7 748         -1 794         -2 072           -532            1 543          -2 320         119             1 213          15 215        4 410          -5 037              

Netto finans 11 Netto Finans -5                   0                  819             814                  

Netto finans Totalt -5                   0                  819             814                  

Resultat -11 047         -12 846      -3 444         -2 233           -998            2 011          -799            12                1 125          17 052        3 425          -7 461              



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/5b05fd4d-03a7-489d-83aa-eb59473dbf59/?pbi_source=PowerPoint


Oppsummert
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•Vi står sammen om å gjennomføre de planlagte tiltakene…

•Vi står sammen i kommunikasjon og dialog med ledere, 
medarbeidere, lokal samfunnet/media…

•Vi står sammen om å sikre Sørlandet sykehus en økonomisk 
bærekraftig fremtid


