
 

 Side 1 av 7 

 
 
 
 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  
   

 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 

 
 
 

SAK NR 058-2018 

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2018 til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 12. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 Side 2 av 7 

 
 

1. Hva saken gjelder 
 

Status for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi per mai 2018 framgår av vedlagte rapport. Det 
gjøres oppmerksom på at maitall ble innrapportert 11. juni, og det pågår fremdeles kvalitetssikring 
av innrapporterte data. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 

Fristbrudd, ventetider og pakkeforløp  

Andelen fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er i mai 1,8 prosent, noe som 
er 0,3 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. Andelen fristbrudd totalt er uendret fra april i 
år, men viser en reduksjon innen BUP og en økning innen TSB. 
 
Det er fremdeles flere helseforetak som har en høy fristbruddandel. Innen somatikk er det spesielt 
høy andel fristbrudd innen fagområdet øyesykdommer, men også innen fagområdene 
hjertesykdommer, øre-nese-hals, karkirurgi og ortopedisk kirurgi. Det er Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og Vestre Viken 
som har flest fristbrudd så langt i år.  
 
Når det gjelder fristbrudd for ventende pasienter er andelen i mai på 1,1 prosent, som er en økning 
sammenlignet med de første månedene i 2018. På samme tid i 2017 var andelen på 0,7 prosent.  
 
Tall per mai 2018 viser at et stort antall pasienter ikke er blitt innkalt innen avtalt tid. Dette utgjør 
cirka 105 000 pasientkontakter, tilsvarende ti prosent av alle planlagte pasientkontakter.  Dette er 
en økning fra mars med ett prosentpoeng. Antall brutte pasientavtaler inkluderer fra og med mai 
alle de fem private ideelle sykehusene med driftsavtale. Martina Hansens Hospital er inkludert fra 
april og Revmatismesykehuset er inkludert fra mai. Disse har relativt lave tall, og andelen brutte 
pasientavtaler endres ikke som følge av at disse nå er inkludert. Det er store variasjoner mellom 
helseforetak/sykehus og de enkelte fagområdene for denne indikatoren. Særlig innen fagfeltet 
nevrologi er det utfordringer, hvor 19 prosent av alle pasientkontakter har passert avtalt tid. Også 
innen lungesykdommer er det utfordringer, hvor 16 prosent av alle pasientkontakter har passert 
avtalt tid. 
 
Helse Sør-Øst RHF følger opp fristbrudd og passert planlagt tid ned på fagområde i 
oppfølgingsmøter med foretakene. På denne måten følges avtaler knyttet til hele pasientforløpet 
opp. Gjennom det regionale nettverket for klinisk IKT er det i tillegg etablert dialog med 
helseforetakene for å kvalitetssikre og rydde i gamle pasientavtaler som ikke lenger er aktuelle. 
 
Helse Sør-Øst har som mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 57 dager innen somatikk og 
under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i løpet av 2018.  
 
Ventetidene for pasienter innen somatikk som har fått helsehjelpen påstartet er per mai på 58,9 
dager, noe som representerer en marginal reduksjon i forhold til april, men en liten økning i 
forhold til mars. For psykisk helsevern voksne og barn/unge er gjennomsnittlig ventetid 
henholdsvis 48,0 og 51,1 dager hittil i år, hvilket er høyere enn målsettingen. For tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er kravet innfridd med 38,0 dager per mai.   
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Gjennomsnittlig ventetid er redusert i mai i forhold til april for alle tjenesteområder unntatt TSB, 
som har en liten økning. Regionalt innsatsteam gir fremdeles støtte til flere barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker og erfaringer fra dette arbeidet skal brukes i videre 
forbedringsarbeid.   
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter er i mai 57,8 dager, hvilket er to dager 
lenger enn på samme tid i fjor.   
 
Ved utgangen av mai 2018 ventet 103 427 pasienter på helsehjelp i form av utredning eller 
behandling i Helse Sør-Øst. Sett i forhold til samme tid i 2017 er dette en økning på om lag 3 000 
pasienter. Antall langtidsventende, det vil si pasienter med ventetid over ett år, har holdt seg stabilt 
på lavt nivå i 2018 og er ved utgangen av mai på 495 pasienter.  
 
Andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp er 72 prosent i perioden fra januar 2017 til og med mai 
2018, hvilket ligger over eiers krav på 70 prosent. I samme periode er andel behandlet innen 
standard forløpstid 63 prosent, hvilket ligger under eiers krav på 70 prosent. Indikatoren hadde en 
positiv utvikling i siste halvdel av 2017, men trenden er negativ så langt i 2018. Det er stor 
variasjon mellom helseforetak/sykehus og kreftformer når det gjelder måloppnåelse for «andel 
behandlet innen standard forløpstid». Når det gjelder gynekologisk kreft, lungekreft og 
prostatakreft er måloppnåelsen gjennomgående lav, men Akershus universitetssykehus og 
Sykehuset i Vestfold skiller seg positivt ut for henholdsvis lunge- og prostatakreft. Når det gjelder 
brystkreft er det lav måloppnåelse for andel behandlet innen standard forløpstid ved Akershus 
universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus. Sykehuset Østfold skiller seg 
positivt ut i måloppnåelse brystkreft.  
 
Det er planlagt møter med flere helseforetak, både for å diskutere flaskehalser og for å se hva som 
kan læres av de som når måloppnåelse på standard forløpstid. Videre følger Helse Sør-Øst RHF 
opp pakkeforløp ned på fagområde i oppfølgingsmøter med foretakene 

 

Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
Status etter mai omfatter gjennomsnittlig ventetid og polikliniske konsultasjoner, mens kostnader 
per tjenesteområde rapporteres tertialvis og omtales på bakgrunn av tall per april. 
 

Gjennomsnittlig ventetid  

Målet om større reduksjon av gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn somatikk er ikke nådd. Helse Sør-Øst RHF har stor oppmerksomhet 
på dette forholdet i oppfølgingsmøtene med foretakene. 
 

Polikliniske konsultasjoner 

Antall polikliniske konsultasjoner ligger høyere enn etter samme periode i fjor for alle 
tjenesteområder unntatt tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veksten innen somatikk er høyere 
enn innen psykisk helsevern for barn og unge. Prioriteringsregelen er således ikke innfridd. 
 
Reduksjonen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i stor grad relatert til lavere antall 
konsultasjoner ved Sørlandet sykehus og lavere kjøp fra private aktører av Helse Sør-Øst RHF. 
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Foretakene melder om iverksettelse og planlegging av forskjellige tiltak for å kunne øke aktiviteten 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Flere foretak har utfordringer 
med å få rekruttert fagpersonell innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Oppfyllelse av høyere vektst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
innen somatikken og mangelsen måloppnåelse ble tatt opp i foretaksmøtene med alle aktuelle 
helsefoeretak i juni. 
 
Kostnader per tjenesteområde (basert på data rapportert per 1. tertial 2018) 
Kostnader per tjenesteområde omfatter sum driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger, 
legemidler og pensjon. Dette for at dataene skal være mest mulig sammenlignbare med tidligere år, 
da de nevnte kostnadstyper kan variere til dels mye mellom årene. 
 
Per 1. tertial viser tallene at kostnadene innen somatikk øker mindre enn innen psykisk helsevern 
og TSB. Dog viser kostnadene innen voksenpsyiatri noe lavere økning enn innen somatikk. En 
relativt stor økning innen barne- og ungdomspsykiatri gjør at psykisk helsevern samlet viser 
sterkere vekst enn somatikk.  
 

ISF-aktivitet 

Somatikk 
Antall ISF-poeng er lavere enn budsjettert per mai, tilsvarende 2,6 prosent. I mai var det isolert sett en 
reduksjon i det negative budsjettavviket, delvis på grunn av etterkoding for første tertial.  
 
Det er lavere antall ISF-poeng enn budsjettert ved de fleste helseforetak/sykehus. Forklaring til det 
negative avviket er blant annet forsinket effekt av tiltak, problemer med tilgang på både leger og 
operasjonssykepleiere, endret pasientsammensetning og redusert pasienttilgang innen enkelte 
områder. 
 
Også totalt antall ISF-poeng i henhold til «sørge for» -ansvaret, inkludert ISF-poeng for legemidler, 
er lavere enn budsjettert, tilvarende 1,4 prosent.  
 
Antall ISF-poeng knyttet til H-resepter er økt betydelig de siste månedene, spesielt i mai måned. 
Akkumulert per mai ligger antall ISF-poeng for H-resepter betydelig høyere enn budsjett. Dette 
kan blant annet forklares av følgende forhold: 
 

 Usikkert grunnlag ved budsjettering, hvor foretakene i stor grad legger erfaringstall fra 
tidligere år til grunn. Spesielt usikkert er budsjetteringen av de nye legemidlene som ble 
inntatt i ISF i 2018, hvor det manglet erfaringsgrunnlag.  

 Det gis ISF-refusjon en gang per år per pasient. Det er derfor av stor betydning for 
rapportert aktivitet når reseptutstedelse skjer, da det er på utstedelsestidspunktet ISF-poeng 
genereres. Blant annet innen sykdomsgruppen blodkoagulasjon, som har høy ISF-refusjon, 
er antall utstedte resepter hittil i 2018 høyere enn samme periode i fjor. 

 Innen hepatitt C er prisreduksjonen på legemidlene høyere enn nedgangen i kostnader 
viser, gitt samme volum. Dette indikerer et høyere volum i år enn på samme tid i fjor. 
Prisreduksjonen er ikke reflektert i ISF-systemet, og lavere priser på legemidlene gir derfor 
ikke utslag i antall ISF-poeng. 
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Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Rapporterte tall viser lavere antall ISF-poeng enn budsjettert innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, mens man innen innen psykisk helsevern ligger over budsjett. Både i april og mai har 
det vært relativt høy aktivitet i forhold til budsjett. 

Budsjettavvikene innen dise områdene vil ikke gi de store inntektsmessige avvikene, da det er en 
relativt lav sats per ISF-poeng innen disse områdene (kr 2 354). 

 

Bemanningsutviklingen 

Per mai har foretaksgruppen 428 flere månedsverk enn per mai 2017 og et merforbruk i forhold til 
budsjett på 357 månedsverk. Merforbruket er lavere enn tidligere år, og det kan synes som om 
foretakene har fått bedre kontroll med bemanningsutviklingen. 
 
Innleie av helsepersonell er per mai noe høyere enn i samme periode i fjor, men budsjettavviket er 
redusert. Sykehuset Østfold har det største avviket på innleie, og det synes som om foretaket i 
budsjettet har lagt en for ambisiøs målsetning til grunn. 
 
Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk mot 
budsjett på 88 millioner kroner. Sykehuset Innlandet sin andel av dette merforbruket utgjør 80,5 
millioner kroner. Dette er svært bekymringsfullt. Helse Sør-Øst RHF har, på bakgrunn av den 
negative utviklingen ved foretaket, inkludert foretaket i den særskilte oppfølgingen som så langt har 
vært iverksatt overfor foretak med de største utfordringene. Sykehuset Østfold har 
bemanningsvekst kombinert med mye innleie som følges opp særskilt, noe som også vil bli fulgt 
opp i budsjettarbeidet for 2019.  
 

Resultat 

Rapporterte tall per mai viser et positivt resultat på 261,2 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 92,2 millioner kroner. I resultatet ligger effekt av eiendomssalg ved Akershus 
universitetssykehus, som ikke var budsjettert, på vel 51,4 millioner kroner. Underliggende drift per 
mai er defor vel 50 millioner kroner svakere enn resultatet tilsier. Resultatet i mai viser et høyere 
positivt resultat enn i april og med et positivt budsjettavvik i mai. 
 
Hovedårsaker til det negative budsjettavviket per mai er lavere aktivitet og dermed lavere inntekter, 
høyere kostnader til fast og variabel lønn, samt høyere kostnader til ekstern innleie av 
helsepersonell enn budsjettert.  
 
Oppdaterte beregninger av pensjonskostnad for 2018 viser at det samlet for foretaksgruppen vil bli 
vel 620 millioner kroner lavere pensjonskostnad enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. 
Regjeringen har foreslått å redusere basisrammen til Helse Sør-Øst RHF med 592,1 mill. kroner 
som følge av reduserte kostnader. Dette vil bli inntatt i forbindelse med rapporteringen per juni.  
 
Kostnader knyttet til fritt behandlingsvalg viser en vesentlig økning hittil i år i forhold til samme 
periode i fjor. Basert på rapporter fra Helfo var det per mai 2017 påløpte kostnader på 18,3 
millioner kroner, mens det per mai i år er påløpt kostnader på 49,6 millioner kroner. For hele 2017 
viste rappporter fra Helfo kostnader på 62,8 millioner kroner.  
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Investeringer 

Foretaksgruppen har per mai investert for 1 496 millioner kroner, 620 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Avviket er fordelt innenfor alle kategorier og i hovedsak knyttet til Oslo 
universitetssykehus med 191 millioner kroner, Vestre Viken med 52 millioner kroner, 
Sykehuspartner med 186 millioner kroner og Helse Sør-Øst RHF med 165 millioner kroner. 
Avvikene skyldes i hovedsak generelle forsinkelser for de investeringsprosjektene det gjelder. Av 
det totale avviket per mai utgjør finansiell leie 142 millioner kroner. 
 
Estimatet for året er nedjustert med 271 millioner kroner mot budsjett. Endringen skyldes 
hovedsakelig nedjustert estimat fra Oslo universitetssykehus knyttet til oppgradering og 
vedlikehold av bygg for å lukke tilsynsavvik, medisinsk teknisk utstyr og generelle investeringer i 
bygg og anlegg. Sykehuset Innlandet har nedjustert sitt investeringsestimat med 50 millioner 
kroner. 
 
De samlede IKT-investeringene utgjør 412 millioner kroner per mai, 318 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Årsestimatet for IKT-investeringer utgjør 1 689 millioner kroner, hvorav 
investeringer i IKT-prosjektportefølje utgjør 575 millioner kroner og investeringer i 
Sykehuspartner utgjør 785 millioner kroner inkludert investeringer knyttet til løsninger for 
rettsmedisinske fag. Estimat for året er nedjustert med 60 millioner kroner i forhold til budsjett. 
Estimatendringen er knyttet til investeringsprosjekter i IKT-prosjektporteføljen i regi av Helse Sør-
Øst RHF. 
 
Sykehuspartners investeringsbudsjett for 2018 ble fastlagt til 771 millioner kroner. Per mai er det 
påløpt 186 millioner kroner, mot budsjettert 321 millioner kroner. Sykehuspartner har i tillegg 
budsjettert gjennomføring av IKT-investeringer finansiert av helseforetakene for 136 millioner 
kroner og nødvendige IKT-investeringer knyttet til overføring av rettsmedisinske fag fra 
Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus med 12 millioner kroner.  
 
Budsjettet for investeringer er økt med 41 millioner kroner i forhold til budsjettet som ble 
rapportert per januar. Økningen er i samsvar med vedtaket fattet i styresak 026-2018 om økt 
ramme vedrørende regional ERP-løsning.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør konstaterer at det fremdeles vil være behov for tett oppfølging av 
helseforetakenes arbeid med å innfri prioriteringsregelen og oppfølging knyttet til bedre 
resultatutvikling for øvrige forhold.  
 
Egen plan med skisserte tiltak for å nå målet for prioriteringsregelen for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2018. 
Tiltakene omfatter både tjenesteutvikling, personell og kompetanse, samt forbedring av 
arbeidsprosesser. Dette følges opp overfor det enkelte helseforetak i oppfølgingsmøtene, basert på 
vedtatte budsjetter og krav stilt i oppdragsdokument til det enkelte foretak/sykehus. 
 
I tillegg vil regionalt innsatsteam fremdeles gi støtte til flere barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker og erfaringer fra dette arbeidet skal brukes i videre forbedringsarbeid.   
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Helse Sør-Øst RHF har, på bakgrunn av den negative utviklingen ved Sykehuset Innlandet, 
inkludert foretaket i den særskilte oppfølgingen som så langt har vært iverksatt overfor foretak med 
de største utfordringene.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 
2018 til etterretning. 
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