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1. Hva saken gjelder 

 
Foreløpig status per desember 2015 framgår av vedlagte rapport. Nedenfor pekes det på noen 
utviklingstrekk og utfordringer, samt hvordan disse følges opp i forbindelse med budsjett og drift 
2016. 
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Samlet vurdering er at den positive utviklingen i ventetider i regionen fortsetter. På årsbasis er 
gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet 4,3 dager kortere i 2015 
enn den var i 2014, mens ventetiden er 9 dager kortere for pasienter som ble tatt inn i desember i 
2015 sammenlignet med tilsvarende for 2014.  
 
Ventetiden for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for desember nede på 59,6 dager, 
det vil si under kravet om 65 dagers ventetid. Samtidig er ventetiden for desember preget av at 
det i måneder med ferieavvikling er de pasienter hvor det haster mest med å starte helsehjelpen 
som prioriteres. 
 
For pasienter som fortsatt venter, er ventetiden 31 dager kortere i desember 2015 enn den var på 
samme tid i 2014. Antall ventende er redusert med 25.000 fra 145.000 ved utgangen av 2014 til 
120.000 ved utgangen av 2015.  
 
Alle pasienter som etter 1. november 2015 innvilges helsehjelp, er rettighetspasienter. Ved 
årsskiftet er det 30.000 av de 120.000 pasientene som står på ventelistene i regionen, som ikke har 
«rett til nødvendig helsehjelp». Det er viktig å sikre at også denne gruppen blir ivaretatt på en god 
og forsvarlig måte. Dette vil også være viktig for at ventetidene skal gå ytterligere ned, og vil bli et 
fokusområde for videre oppfølging.    
 
Andelen fristbrudd i regionen er det siste året betydelig redusert og var isolert i desember 2015 på 
1,0 prosent for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet mot 4,9 prosent i desember 2014. 
Samlet for 2015 er andelen fristbrudd redusert fra 6,3 prosent i 2014 til 4,3 prosent i 2015. 
 
Tilsvarende andel for ventende pasienter er 0,4 prosent i desember 2015 mot 1,9 prosent i 
desember 2014.. Dette tyder på at helseforetakene og sykehusene nå har fått en helt annen og 
mye bedre kontroll på fristbruddutviklingen, og lovendringen fra 1. november 2015 har nok 
bidratt til denne utviklingen. Fokus på fristbrudd vil fortsette i 2016 for å sikre at den positive 
utviklingen og status opprettholdes.  
 
Aktiviteten målt i antall DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk i henhold til “sørge for” -
ansvaret ligger 3,5 prosent over 2014, hvilket tilsier en økt aktivitet i forhold til 2014 på om lag 
23 000 DRG-poeng per desember.  
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Innen pasientbehandlingen er det mindre avvik i forhold til budsjettet knyttet til poliklinisk 
aktivitet for alle tjenesteområder. Sett opp mot 2014 er det en betydelig vekst i aktiviteten 
innenfor alle tjenesteområder, noe tabellen nedenfor viser: 
 
 

 

 
 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner vurderes det samlet sett at foretaksgruppen etterlever 
regelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk.  
 
Bemanningsutviklingen er bekymringsfull, spesielt med tanke på inngangen til 2016 og de 
forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet. I desember måned er overforbruket i underkant 
av 2 000 månedsverk. Av dette utgjør overforbruket ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset 
Østfold i overkant av 1 100 månedsverk. Foretaksgruppen har samlet også en økning på 1 300 
månedsverk sammenlignet med 2014.   
 
Helse Sør-Øst RHF følger denne utviklingen nøye gjennom månedlige oppfølgingsmøter og 
foretakene følges tett opp mht aktuelle tiltak.  
 
Foreløpig årsresultat for foretaksgruppen er på 933 millioner kroner, hvilket er noe i overkant av 
det prognostiserte resultat etter november og 252 millioner kroner bedre enn budsjettet for 2015. 
Resultatutviklingen i desember for foretaksgruppen er imidlertid betydelig svakere enn forventet, 
og enkelte foretak har en bekymringsfull negativ utvikling. Dette har blant annet medført at den 
regionale resultatbufferen på 220 millioner kroner, i stor grad har måttet kompensere for den 
negative utviklingen i desember. Foreløpig resultat for foretaksgruppen i desember måned er 
positivt med 194 millioner kroner, mens foreløpig resultat eksklusive det regionale helseforetaket 
er negativt med 156 millioner kroner.   
 
I ovennevnte resultat ligger det positive engangseffekter på netto 171 millioner kroner, som i all 
hovedsak er knyttet til eiendomssalg. Av det foreløpige årsresultatet for gruppen utgjør resultatet 
i Helse Sør-Øst RHF 720 millioner kroner.  
  

Antall behandlinger ∆ Prosent

Somatikk 106 782 4,0 %

VoP - Psykisk helsevern for voksne 49 886 6,1 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 17 981 4,0 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 20 068 9,2 %

Endring HiÅ  2015-2014
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Nedenfor følger en oversikt over foretakene med de største negative budsjettavvikene i 2015: 
 

 
 
 
Av foretakene i tabellen over er det to foretak som viser betydelige negative resultater i desember: 

• Sykehuset Østfold - 134 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil avholde et 
ekstraordinært oppfølgingsmøte med foretaket vedrørende resultatet i desember og hvor 
foretaket også må redegjøre for hvordan utviklingen i 2016 styres. Det er også innkalt til 
ekstraordinært styremøte i foretaket. Sykehuset Østfold vil følges opp særskilt i 2016. 

• Akershus universitetssykehus - 60 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil avholde et 
ekstraordinært oppfølgingsmøte hvor foretaket må redegjøre for utviklingen i desember. 
Foretaket vil følges opp særskilt i 2016. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Desember viser en meget bekymringsfull økonomisk utvikling ved enkelte foretak. Det er behov 
for konkrete tiltak hos helseforetakene. Det følges tett opp hvorvidt igangsatte og planlagte tiltak 
ved foretakene gir nødvendig effekt, og da spesielt inn mot oppfølgingen av budsjettet for 2016. 
 
Det er kalt inn til ekstraordinære oppfølgingsmøter med Sykehuset Østfold og Akershus 
universitetssykehus for å få en grundig gjennomgang av den betydelige negative utviklingen fra 
november til desember, samt konsekvensene for utfordringsbildet ved inngangen til 2016. 
 
Oppfølgingen av og regionale tiltak knyttet til ventetider og fristbrudd vil fortsatt ha samme 
oppmerksomhet som i 2015. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig status per desember til etterretning. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport per desember 2015 
 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 

Alle tall i 1.000 kroner.

Helseforetak
Denne 
periode

Budsjett-
avvik 
denne 

periode

Hittil i år 
per des

Budsjett-
avvik 

hittil i år

Denne 
periode

Hittil i år 
per nov

Avgitt 
årsestimat 

i nov

Avvik 
årsestimat 

i nov vs 
faktisk des

Akershus universitetssykehus -60 421 -60 408 -97 922 -97 922 17 420 -37 501 -60 000 -37 922
Oslo universitetssykehus 23 066 8 482 128 617 -46 384 5 077 105 550 175 000 -46 383
Sykehuset Innlandet -41 033 -46 866 -14 856 -84 856 -4 135 26 177 10 000 -24 856
Sykehuset Østfold -134 563 -126 300 -308 766 -208 766 -44 606 -174 203 -180 000 -128 766
Sum utvalgte foretak -212 951 -225 092 -292 927 -437 928 -26 244 -79 977 -55 000 -237 927
Sum foretaksgruppen 194 311 140 466 932 874 252 372 63 487 738 563 895 000 37 874

Desember November
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