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1 Bakgrunn for saken 
Administrerende direktør vil med dette informere om virksomhetsrapporten per 
desember 2022 og januar 2023. 

2 Saksopplysninger 

2.1 Status Virksomhetsrapport per desember 2022 
Sørlandet Sykehus HF har gjennom 2022 jobbet systematisk med å forbedre 
økonomien i foretaket. Administrerende direktør har holdt fokus på å gjennomføre 
tiltakene innenfor utvalg for AIO og opererende fag, samt for pleieutvalget, ihht 
styrevedtak. Prosjektet som har arbeidet med aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging (ARP) rammer inn gjenopptaking av tilpasninger i 
pleiebemanningen, i første omgang særlig rettet mot sengeposter. Klinikkene har 
gjennomført planlagte tilpasninger av merkantile stillinger (45) mens pleie 
gjenstår. 

Administrerende direktør har i siste halvår 2022 hatt forsterket innsats i 
oppfølging av klinikkene. Det har vært gjennomført separate møter med 
klinikkledelsene i SSK, SSA og KPH i september, med en gjennomgang av konkrete 
planer for økonomitiltak. Klinikkene har jobbet systematisk med tiltaksarbeid, noe 
som videreføres i 2023.  

Hovedutfordringen har vært knyttet til kapasitet, samt rekruttering av overleger 
innen enkelte kirurgiske fag. Administrerende direktør har hatt tett oppfølging av 
klinikkdirektørene i utviklingen av ventetid innen ortopedi, med eksempelvis 
oppgavedeling til fysio- og ergoterapeuter og hurtigvurdering av prosess for 
styrket behandlerkapasitet, samt at det har vært gjort et arbeid for å få støtte fra 
andre sykehus med ortopeder. 

Innen psykisk helse og TSB har hovedutfordringene dette året vært rekruttering av 
behandlere samt økt antall henvisninger og reduksjon av avslag. Det har vært 
benyttet betydelig innleie av spesialister for å nå aktivitets og ventetidsmål 
innenfor dette området. 

Med unntak av TSB når ikke SSHF målet om ventetider. Lang ventetid og lav 
måloppnåelse på andre indikatorer som indikerer for lav behandlingskapasitet 
henger for flere av fagområdene sammen med rekrutteringsutfordringer. Det må 
forventes at dette er utfordringer som vi vil møte i økende grad, blant flere 
profesjoner og i flere fagområder. Muligheten til å drifte 24/7 innenfor kravene til 
forsvarlighet, og med så god kvalitet som ønskelig, utfordres i økende grad. 

Sykefraværet var per desember 8,4%, fordelt på 3,1% på korttidsfravær og 5,3% 
på langtidsfravær. Tilsvarende var sykefraværet i 2019 per desember 6,6%, fordelt 
på 2,0% på korttidsfravær og 4,7% på langtidsfravær. 

Aktiviteten i desember har vært svært høy på innlagte heldøgnpasienter, samt noe 
meraktivitet på poliklinikk. Resultatet i desember I- rapportering er +60 mkr, et 
negativt avvik på 20 mkr ifht budsjett. Dette inkluderer foretakets andel av 
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bevilgningen i Prop. 19 S på 104 mkr. Resultat i desember II- rapportering 
konkluderes i slutten av februar. Årsregnskap for 2022 vil bli presentert i sin 
helhet i styremøtet i april 2023 for godkjenning. 

Det er gjennomført en risikovurdering per 3.tertial, hvor områdene ventetider og 
den økonomiske situasjonen er vurdert til høy risiko (4-4). Risikoen er stabil ifht 
2.tertial. Se nærmere beskrivelse i vedlagt risikovurdering per 3.tertial. 
  

2.2 Status tilsyn og konsernrevisjoner 
Det jobbes kontinuerlig med mål om at modul for revisjoner og tilsyn i 
kvalitetsportalen skal tas i bruk for alle eksterne tilsyn og konsernrevisjoner. Det 
har imidlertid vist seg at det er eksterne tilsyn i tredje tertial hvor modulen ikke er 
tatt i bruk. Oversikt over alle tilsyn fremgår av vedlegget «Rapport til styret – 
status tilsyn 3. tertial 2022».  Statsforvalter i Agder har i tredje tertial bedt om en 
skriftlig redegjørelse for hvilke risikovurderinger som er gjort knyttet til 
omlegging av tilbudet for spiseforstyrrelser for voksne, og hvordan SSHF fremover 
vil gi denne pasientgruppen et forsvarlig tilbud. Denne redegjørelsen har Klinikk 
for psykisk helse svart ut i en tilbakemelding til Statsforvalteren 15.desember 
2022. 

Tredje tertial gjennomførte Mattilsynet et stedlig tilsyn ved hovedkjøkken SSF i 
forbindelse med en tilsynskampanje 2022 rettet mot institusjonskjøkken som 
produserer mat til sårbare grupper. SSF har mottatt en tilbakemelding fra 
Mattilsynet som inkluderer en inspeksjonsrapport med veiledning om 
farevurdering av Listeria monocytogenes. 

Statens legemiddelverk gjennomførte september 2022 stedlig tilsyn ved 
Blodbanken Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, Tappestasjon, Mandal og 
Infeksjonsserologi, Medisinsk mikrobiologi SSK, med tilsynstema blodbankens 
tilvirkning av blod og blodkomponenter, inkludert smittetesting av blodgivere. 
Rapport ble mottatt november 2022 med fire mindre avvik som omhandler 
kvalitetssystemet, dokumentasjon av medarbeiders kompetanse og vedlikehold og 
validering av utstyr.  

Arbeidstilsynet har i løpet av 2022 gjennomført 6 stedlige tilsyn, hvorav to i tredje 
tertial, med hensikt å kontrollere hvordan SSHF arbeider med forebygging av 
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager hos arbeidstakerne. 
Tilsynene i tredje tertial ble gjennomført ved DPS Lister avd. Kvinesdal og DPS 
Strømme døgnenhet, og det ble vedtatt 6 nye pålegg som omhandler kartlegging og 
risikovurdering av psykiske plager, vold, trussel om vold og uheldige belastninger, 
vurdering av om arbeidstidsordningen er full forsvarlig, samt plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand. 

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 
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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. Siden det kun ble gitt merknader og ikke avvik 
regnes tilsynet som avsluttes, men arbeidet med å etablere avtale mellom 
beinbanken og blodbanken fortsetter. Avtalen mellom primærhelsetjenesten og 
SSHF er etablert. 

Det er gjennomført to branntilsyn tilbake til 2020 og 2015 som ikke er lukket p.t. 
Det vises til vedlagte rapport som gir status for gjennomføring av avvik fra 
tidligere branntilsyn. 

Konsernrevisjonen har i tredje tertial gjennomført en revisjon med mål om å 
undersøke om helseforetaket har etablert et hensiktsmessig system for å sikre 
nødvendig kompetanse vurdert opp mot dagens oppgaver og fremtidige behov. 
SSHF og konsernrevisjonen ble sammen enige om å velge ut akuttmiljøene ved SSF, 
SSK, SSA og KPH. Endelig rapport er tilsendt og inneholder 4 konkrete 
anbefalinger: 1. Utforme en tydeligere tilnærming for hvordan foretaket skal følge 
opp at strategier og handlingsplaner blir gjennomført. 2. Øke oppmerksomheten 
knyttet til utdanning og spesialisering i akuttmottakene i somatikken. 3. Legge til 
rette for at planlagt opplæring og utvikling av den enkelte medarbeider 
gjennomføres. 4. Styrke medarbeideroppfølgingen, herunder sørge for at 
medarbeidersamtaler gjennomføres som en integrert del av personaloppfølgingen 
og at oppfølgingen av den årlige medarbeiderundersøkelsen får god deltagelse og 
involvering. 

Rapporten vil bli lagt frem som sak i helseforetakets styre i februarmøtet. 

I tredje tertial fikk SSHF tilsendt en rapport fra konsernrevisjonen etter 
kartlegging av helseforetakenes anvendelse av kvalitetsregistre, 
kvalitetsindikatorer og helse atlas, med bakgrunn i tema «Uønsket variasjon i 
kvalitet og forbruk av helsetjenester. Endelig rapport ble presentert for 
foretaksledelsen i desember og i styremøte samme måned. 
Virksomhetsstyringsgruppa får som del av sitt mandat for 2023 å foreslå hvordan 
innarbeide data fra helseregistre og helseatlas i styringslinjen. 

Riksrevisjonen har 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 i en omfattende spørreundersøkelse. SSHF 
har allerede før den varslede undersøkelse planlagt 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. Dette som oppfølging av 
score for området i Ledelsens gjennomgang. 
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2.3 Status Virksomhetsrapport per januar 2023 
Virksomhetsrapporten dekker status for kvalitet og logistikk, aktivitet, økonomi og 
HR relaterte tema.  
 
Starten på 2023 har vært preget av høy aktivitet i tillegg til at det somatiske 
sykehuset i Arendal har vært en periode i grønn beredskap. Dette har medført en 
samlet lavere aktivitet enn forutsatt, i tillegg til utfordringer med høyt sykefravær 
og forsinkelse i gjennomføring av tiltaksarbeid.  
 
Ledelsen i SSHF har stort fokus på å gjennomføre nødvendig omstillinger. 
Helsepersonellkommisjonens utredning gir relevante innspill, og støtter retningen 
på tiltak som allerede er planlagt eller i gjennomføring. 
 
Se nærmere beskrivelse i vedlagt virksomhetsrapport oversendt HSØ per januar 
(word og ppt).  

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Foretaket har et ambisiøst budsjett for 2023. Sykehusene har i opprinnelig 
budsjett ikke blitt kompensert for pris- og lønnsvekst, men det er nå gitt signaler 
om at dette vil bli kompensert i revidert statsbudsjett. I tillegg har regjeringen gitt 
signaler om at sykehusene får 2,5 mrd kr i varig tilskudd for å bli bedre i stand til å 
prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester, samt sikre 
investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr. Foretaket har ikke 
informasjon om hvor stor andel SSHF mottar av denne bevilgningen.   
 
Økonomisk omstillingsarbeid, kostnadsreduksjoner og ny bruk av teknologi og 
logistikk er ledelsesarbeid som krever kompetanse, involverende ledelse og 
gjennomføringskraft.  Det fordrer en solid innsats i hver klinikk, og tiltak på tvers 
av klinikkene. Det arbeides med verktøy som understøtter klinikkenes 
økonomistyring. Administrerende direktør vil, sammen med foretakets ledelse, 
vurdere om det er områder i Helsepersonellkommisjonens utredning som bør 
innføres i SSHF. 
 
Administrerende direktør vurderer oppstarten av året i tråd med forventninger, 
men vil fortsette å jobbe målrettet med å sikre gevinstrealisering, økonomisk 
balanse og reduserte ventelister, og inviterer styret til å vedta virksomhetsrapport 
for desember 2022 og januar 2023  
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