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1. Hva saken gjelder 
 

Status for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi per juli 2018 framgår av vedlagte rapport. Det 
gjøres oppmerksom på at rapporteringen for juni og juli i noen grad må ses i sammenheng. I likhet 
med tidligere år ble avslutningen per juni delvis basert på avsetninger i henhold til erfaringstall på 
grunn av ferieavvikling, mens det per juli er en ordinær månedsavslutning. Akkumulerte tall per juli 
er således reelle. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Fristbrudd, ventetider og pakkeforløp  

Andelen fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er i juli 2,0 prosent for 
somatikk, 0,3 prosent for psykisk helsevern for voksne, 1,1 prosent for psykisk helsevern for barn 
og unge og 1,6 prosent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Andelen fristbrudd var på samme 
tid i fjor på 1,8 prosent for somatikk, 1,3 prosent for psykisk helsevern for voksne, 0,5 prosent for 
psykisk helsevern for barn og unge og 1,6 prosent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Andelen fristbrudd totalt er marginalt økt fra mai i år. 
 
Det er fremdeles flere helseforetak som har en høy fristbruddandel. Innen somatikk gjelder dette 
spesielt innen fagområdet fordøyelsessykdommer, men også innen fagområdene gastroenterologisk 
kirurgi, øre-nese-hals-sykdommer, og hud og veneriske sykdommer. Det er Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og Vestre Viken som har høyest andel 
fristbrudd så langt i år.  
 
Fristbrudd for ventende pasienter viser en andel i juli på 1,1 prosent, som er en økning 
sammenlignet med de første månedene i 2018. Dette er som forventet på grunn av ferieavvikling. 
På samme tid i 2017 var andelen på 1,2 prosent.  
 
Tall per juli 2018 viser at et stort antall pasienter ikke er blitt innkalt innen avtalt tid. Dette utgjør 
cirka 100 000 pasientkontakter, tilsvarende vel ni prosent av alle planlagte pasientkontakter. Dette 
er en reduksjon fra mai med ett prosentpoeng. Det er store variasjoner mellom helseforetak/ 
sykehus og de enkelte fagområdene for denne indikatoren. Særlig innen fagområdene nevrologi og 
lungesykdommer er det mange helseforetak som har høye andeler passert planlagt tid. Fagområdet 
som har flest antall pasientkontakter som har passert planlagt tid er hjertesykdommer, hvor det per 
juli er totalt 11 600 pasientkontakter som har planlagt passert tid eller ca 12 prosent av alle 
pasientkontaktene som har passert planlagt tid i Helse Sør-Øst. 
 
Helse Sør-Øst RHF følger opp fristbrudd og passert planlagt tid ned på hvert enkelt 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.  
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Ventetidene for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet innen somatikk er per juli på 57,7 
dager. For psykisk helsevern voksne og barn/unge er gjennomsnittlig ventetid henholdsvis 47,1 og 
49,8 dager hittil i år, hvilket er høyere enn målsettingen. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er kravet innfridd med 36,7 dager per juli. 
 
Gjennomsnittlig ventetid er redusert i juli i forhold til mai for alle tjenesteområder. 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 juli 65,8 dager, hvilket er marginalt 
lengre enn på samme tid i fjor.   
 
Ved utgangen av juli 2018 ventet 107 191 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 1 400 
pasienter. Antall langtidsventende, det vil si pasienter med ventetid over ett år, har holdt seg stabilt 
på et lavt nivå i 2018 og er ved utgangen av juli på 448 pasienter.  
 
Andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp er 74,8 prosent i perioden fra januar 2018 til og med 
juli 2018, hvilket ligger over eiers krav på 70 prosent. I samme periode er andel behandlet innen 
standard forløpstid 63,3 prosent, hvilket ligger under eiers krav på 70 prosent. Indikatoren hadde 
en positiv utvikling i siste halvdel av 2017. I 2018 har det vært en nedgang for pasienter behandlet 
innen standard forløpstid og resultatet har ligget jevnt på 63 prosent. Det er stor variasjon mellom 
helseforetak/sykehus og kreftformer når det gjelder måloppnåelse for «andel behandlet innen 
standard forløpstid». For gynekologisk kreft, lungekreft og prostatakreft er måloppnåelsen 
gjennomgående lav. Akershus universitetssykehus skiller seg positivt ut innen måloppnåelse for 
lungekreft, og Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold skiller seg positivt ut innen 
måloppnåelse for prostatakreft. For brystkreft er det lav måloppnåelse for andel behandlet innen 
standard forløpstid ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i 
Vestfold og Sørlandet sykehus. Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet 
skiller seg positivt ut innen måloppnåelse for brystkreft.  
 
Før sommeren ble det gjennomført et møte med Oslo universitetssykehus for å diskutere hva som 
kunne fremme og hemme bedre måloppnåelse innen pakkeforløp. Det er høsten 2018 planlagt 
møter med flere andre helseforetak, både for å diskutere flaskehalser og for å se hva som kan læres 
av de som oppnår standard forløpstider. I september vil møter gjennomføres med Akershus 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus. Måloppnåelse innen pakkeforløp 
følges opp månedlig i oppfølgingsmøtene med alle helseforetak i Helse Sør-Øst.  

 

Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Status etter juli omfatter gjennomsnittlig ventetid og polikliniske konsultasjoner, mens kostnader 
per tjenesteområde rapporteres tertialvis og vil bli omtalt i styresaken per august. 
 
I oppdragsdokumentene for 2018 ble det stilt krav til det enkelte helseforetak om å innfri 
prioriteringsregelen. Manglende måloppnåelse så langt i år ble tatt opp i foretaksmøtene med alle 
aktuelle helseforetak i juni 2018. Oppfølging av prioriteringsregelen har høy prioritet i 
oppfølgingsmøtene med hvert enkelt helseforetak og det er stilt krav om tiltak til flere helseforetak, 
spesielt innen psykisk helsevern barn og unge. Innen dette fagområdet arbeides det også med 
regionale tiltak knyttet til rekruttering og komptanse.  
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Gjennomsnittlig ventetid  

Målet om større reduksjon av gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn somatikk er per juli 2018 innfridd for psykisk helsevern barn og 
unge og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men ikke for psykisk helsevern voksne.  
 

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 for 
psykisk helsevern barn og unge, mens den er innfridd per juli 2018 for psykisk helsevern voksne.  
 
Den største utfordringen synes å dreie seg om tverrfaglig speslialisert rusbehandling. Reduksjonen 
innen dette området er i stor grad relatert til lavere antall konsultasjoner ved Sørlandet sykehus 
som omhandler endret praksis av registrering av konsultasjoner vedrørende legemiddelassistert 
rehabilitering. I tillegg kommer lavere kjøp fra private aktører av Helse Sør-Øst RHF da det i ny 
anskaffelse ble gjort omdisponeringer med noe reduksjon i poliklinikk for å styrke døgnbaserte 
tilbud til pasienter med rusproblemer og samtidig psykisk lidelse. 
 

ISF-aktivitet 

Somatikk 
Antall ISF-poeng for døgn-, dag- og poliklinisk behandling er lavere enn budsjettert per juli, 
tilsvarende 2,2 prosent. Per mai var antallet ISF-poeng 2,6 prosent lavere enn budsjettert.  
 
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 per juli, tilvarende 0,6 prosent. Per mai var det negative budsjettavviket på 
1,4 prosent. 
 
Antall ISF-poeng knyttet til H-resepter er økt de siste månedene og akkumulert per juli ligger antall 
ISF-poeng betydelig høyere enn budsjett. Som informert om i forrige styresak kan dette blant 
annet skyldes usikkert grunnlag ved budsjettering og høyere antall utstedte resepter for enkelte 
legemidler enn tidligere år.   
 
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.  
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 juli har foretaksgruppen 441 flere månedsverk enn per juli 2017 og et merforbruk i forhold til 
budsjett på 373 månedsverk. I tillegg er innleie av helsepersonell  betydelig høyere enn budsjett.  
  



 

 Side 5 av 6 

 
Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk mot 
budsjett på 234,4 millioner kroner. Sykehuset Innlandet sin andel av dette merforbruket utgjør 
101,7 millioner kroner. Dette er svært bekymringsfullt, og Helse Sør-Øst RHF har et særskilt fokus 
på den økonomiske utviklingen ved Sykehuset Innlandet med ekstra oppfølgingsmøter i tillegg til 
at helseforetaket er inkludert i den særskilte oppfølgingen som så langt har vært iverksatt overfor 
foretak med de største utfordringene. 
 

Resultat 

Rapporterte tall per juli viser et positivt resultat på 395,8 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 91,4 millioner kroner. Korrigert for eiendomssalg som ikke er budsjettert,  er 
underliggende drift for foretaksgruppen i underkant av 55 millioner kroner svakere. Resultatet i 
sommermånedene har vært om lag som budsjett. 
 
Hovedårsaker til det negative budsjettavviket per juli 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, og 
basisrammen er redusert med 592,1 mill. kroner som følge av dette. Lavere basisramme og lavere 
pensjonskostnader ble innarbeidet fra og med 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 juli 2017 påløpt kostnader på 29,4 millioner 
kroner, mens det per juli i år er påløpt kostnader på 72,3 millioner kroner. For hele 2017 viste 
rappporter fra Helfo kostnader på 62,8 millioner kroner.  
 

Investeringer  

Foretaksgruppen har per juli investert for 2 108 millioner kroner, 803 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Avviket er fordelt innenfor alle kategorier investeringer og er i hovedsak knyttet til 
Oslo universitetssykehus med 226 millioner kroner, Vestre Viken med 52 millioner kroner, 
Sykehuspartner med 233 millioner kroner og Helse Sør-Øst RHF med 213 millioner kroner. 
Avvikene skyldes i hovedsak generelle forsinkelser for de investeringsprosjektene det gjelder. Av 
det totale avviket per juli utgjør finansiell leie 102 millioner kroner. 
 
Estimatet for årets totale investeringer er nedjustert med 230 millioner kroner mot budsjett. 
Endringen skyldes hovedsakelig nedjustert estimat fra Oslo universitetssykehus knyttet til 
oppgradering og vedlikehold av bygg, samt anskaffelse av medisinteknisk utstyr. Sykehuset 
Innlandet har nedjustert sitt investeringsestimat med 50 millioner kroner grunnet en krevende 
økonomisk situasjon, og Helse Sør-Øst RHF nedjusterer sitt investeringsestimat med 79 millioner 
kroner, hovedsakelig for de regionale IKT-prosjektene. 
 
De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen utgjør 570 millioner kroner per juli, 405 
millioner kroner lavere enn budsjett.  Avviket skyldes forsinkelser i prosjekter, utsatte kostnader og 
flat periodisering av budsjettet. Det er forventet at avviket hentes igjen utover høsten, da 
årsestimatet rapporteres ni millioner kroner under budsjett.  
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Prognosen på regional IKT-prosjektportefølje er 89 millioner kroner under budsjett.  Dette skyldes 
enkelte forsinkelser og forskyvninger i pågående prosjekter, samt endringer som følge vedtak i sak 
040-2018 vedrørende regional løsning for radiologi og multimedia. Sykehuspartner rapporterer nå 
en prognose på 848 millioner kroner, hvilket er 77 millioner kroner over budsjett. Dette som følge 
av utvidede fullmakter for tiltak innenfor modernisering, informasjonssikkerhet og personvern. 
Øvrige aktiviteter innen IKT-området har lite eller ingen avvik mot budsjett.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling  
 

Administrerende direktør konstaterer at det er behov for tett oppfølging av helseforetakenes arbeid 
med å innfri prioriteringsregelen og måloppnåelse når det gjelder pakkeforløp, samt oppfølging 
knyttet til bedre aktivitetsutvikling og resultatforbedring.  
 
Prioriteringsregelen følges opp overfor det enkelte helseforetak i oppfølgingsmøtene, basert på 
vedtatte budsjetter og krav stilt i oppdragsdokument til det enkelte foretak/sykehus. Det gis pålegg 
om tiltak til enkelte helseforetak og da spesielt knyttet til psykisk helsevern barn og unge. I tillegg 
arbeides det med regionale tiltak innen dette fagområdet og da speislet knyttet til rekruttering og 
kompetanse. 
 
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 juli 
2018 til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
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