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1. Hva saken gjelder 

 
Status per mars 2015 framgår av vedlagte rapport. Nedenfor pekes det på noen utviklingstrekk og 
problemstillinger samt hvordan disse følges opp og søkes løst. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Arbeidet med reduksjon av ventetid og fjerning av fristbrudd gir resultater. Mars-tallene gir 
grunnlag for en forsiktig optimisme. Alle tjenesteområdene har nedgang i ventetidene, men det er 
framgangen innen somatikk som gir størst effekt.  Antall langtidsventende (over 1 år) er redusert 
med ca 1.000 fra desember 2014 til mars 2015 (ca 17 %) og for alle tjenesteområder er 
gjennomsnittlig ventetid til helsehjelpen påstartes nå 71 dager mot 74 dager per 1. kvartal i fjor. I 
mars var gjennomsnittlig ventetid til helsehjelpen påstartes 6 dager lavere enn i februar, og 5 
dager lavere enn i mars i fjor. Det er viktig å bemerke at gjennomsnittlig ventetid for ventende 
også viser samme positive trend.  
 
Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er 6,1 % mot 6,4 % per 1. 
kvartal i fjor. I mars var andel fristbrudd 5,9 %. Det er tre helseforetak som har utfordringer med 
for høy andel fristbrudd; Akershus universitetssykehus HF (9,1 %), Oslo universitetssykehus HF 
(18,4 %) og Sykehuset Telemark HF (11,0 %). Disse foretakene følges særskilt opp i ordinære 
oppfølgingsmøter med fokus på fristbrudd for både avviklende pasienter og ventende pasienter 
innen fagområder hvor det er høy andel fristbrudd. 
 
I budsjettet for 2015 ble det planlagt for en aktivitetsvekst som innen somatikk utgjorde en 
økning i DRG-poeng på ca 4,9 prosent fra 2014. Samtidig la helseforetakenes budsjetter i sum til 
rette for en vekst innenfor psykisk helsevern og TSB som sett i forhold til veksten i somatikk, 
oppfylte ”den gylne regel”.Innen døgn, dag og poliklinikk iht. «sørge for» – ansvaret ligger 
foretaksgruppen  per mars 3 484 DRG-poeng lavere enn budsjettert. Utover dette er det til dels 
betydelig lavere poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB.  Dette kan tyde på at 
aktivitetsbudsjetteringen har vært for positiv for 2015, selv om det fortsatt er tidlig på året. Når 
en sammenligner årets tall med 1. kvartal 2014 er det økt poliklinisk aktivitet på alle 
tjenesteområder, dog minst økning innen BUP.  

I tillegg til den økonomiske utfordringen dette innebærer, vil foretaksgruppen også være utfordret 
i forhold til styringskravet om større vekst innenfor psykisk helsevern og TSB enn somatikk – 
”den gylne regel”. Helse Sør-Øst RHF har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som løpende 
følger utviklingen i forhold til ”den gylne regel”. 
 
Antall månedsverk per mars er 710 høyere enn budsjettert. Sett opp mot den lavere 
aktivitetsveksten enn budsjettert og de økonomiske resultatene for de foretakene det gjelder, 
utgjør dette en vesentlig økonomisk utfordring. 
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Resultatet per mars er 56,4 millioner kroner. Dette utgjør et negativt avvik fra budsjett på 128,6 
millioner kroner. Helseforetakene med negative avvik i økonomisk resultat per mars, er: 
 

Helseforetak Resultat per 
mars 

Avvik budsjett 
per mars 

Akershus universitetssykehus HF - 28 797 - 28 800 

Oslo universitetssykehus HF - 33 441 - 77 191 

Sykehuset Østfold HF - 37 298 - 12 285 

Delsum - 99 536 - 118 276 

   

Sørlandet Sykehus HF   18 104 - 11 896 

Vestre Viken HF   37 063 - 12 937 

Delsum   55 167  - 24 833 

Sum utvalgte foretak - 44 369 - 143 109 

 
En rød tråd i de månedlige oppfølgingsmøtene med alle helseforetakene er temaene: 

 Ventetider og fristbrudd 

 Bemannings- og produktivitetsutvikling 

 Økonomisk resultat og investeringer 
 
Temaene belyses for hvert helseforetak med de samme detaljerte statusbildene hver måned. 
Helseforetakene får i forkant av oppfølgingsmøtene presentert de konkrete problemstillingene og 
spørsmålene som skal drøftes i møtet, og svarer opp disse i møtet. De presenterer også status på 
resultater i forhold til egne prognoser og mål i handlingsplanene for 2015, vedrørende ventetider 
og fristbrudd. Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF leverer til hvert 
møte en oversikt over økonomiske tiltak, effekter og resultatprognose for resten av året.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Status per mars viser behov for konkrete tiltak hos helseforetakene, både knyttet til aktivitets- og 
bemanningsutvikling og de økonomiske resultatene. I de månedlige oppfølgingsmøtene 
forberedes og diskuteres konkrete problemstillinger og de tiltakene helseforetakene igangsetter. 
Det følges opp at tiltakene gir de forutsatte effektene.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per mars til etterretning, og vil videreføre 
det etablerte oppfølgingsopplegget for å sikre resultatene. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Rapport per mars 2015 
 
Utrykte vedlegg 

 Ingen 


