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1. Oppsummering  
 

Foreløpig informasjon om virksomheten (kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi) per desember 
2018 framgår av vedlagte rapport. Det tas forbehold om eventuelle endringer i rapporterte tall, da 
foretakene rapporterte 22. januar 2019 og kvalitetssikring fortsatt pågår. Rapportering av endelige 
tall for 2018 skjer etter at helseforetakene har ferdigstilt årsregnskapene, slik at det kan forventes 
endringer i tallene. Endelig årsregnskap og årsberetning vil bli presentert i styremøte 25. april 2019. 
 
Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for alle tjenesteområder isolert sett 
bedre i desember enn gjennomsnittet for året. Dette er som forventet, og skyldes i hovedsak 
redusert planlagt aktivitet i forbindelse med avvikling av juleferie. I 2018 har det vært en økning i 
gjennomsnittlig ventetid til 58 dager, som er én dag mer enn i 2017. 
 
For økonomi er samlet resultat i desember positivt, selv om resultatene varierer mellom foretakene. 
Det er også flere engangsforhold som påvirker resultatet i desember. Videre er det et relativt stort 
merforbruk når det gjelder bemanning ved flere helseforetak også i desember. Det store positive 
resultatet i desember, og også for hele året, er i stor grad knyttet til det regionale helseforetaket. 
 
Detaljer for det enkelte forholdet fremkommer av vedlagte rapport. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurderinger  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Faktisk Mål Faktisk Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 58,2 57 59,7 57

Ventetid - VOP 40,8 40 45,4 40

Ventetid - BUP 35,4 40 47,2 40

Ventetid - TSB 29,9 40 37,1 40

Fristbrudd - somatikk 1,8 % 0 % 1,8 % 0 %

Fristbrudd - VOP 0,3 % 0 % 0,5 % 0 %

Fristbrudd - BUP 0,7 % 0 % 0,8 % 0 %

Fristbrudd - TSB 1,3 % 0 % 1,3 % 0 %

Korridorpasienter somatikk 1,2 % 0 % 1,3 % 0 %

Andel kontakter passert planlagt tid 9,0 % 5 %

Andel nye pasienter i pakkeforløp 73,9 % 70 %

Andel behandlet innen standard 

forløpstid - alle behandlingsformer
63,8 % 70 %

Andel behandlet innen standard 

forløpstid - kirurgisk behandling
68,9 % 70 %

Aktivitet
ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge 

for" - somatikk
63 782 68 033 820 711 841 504

Bemanning Brutto månedsverk 61 674 60 479 61 128 60 725

Sykefravær (forrige måned) 7,4 % 7,3 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 548 837 73 346 1685 320 858 000

Resultater (ØBAK)
Denne periode 

Måloppnåelse
Hittil i år

Måloppnåelse

HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %
Mål-

oppnåelse
HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %

Mål-

oppnåelse
HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %

Mål-

oppnåelse

Somatikk 57,6 59,7 3,7 % 3 051 075 3 125 865 2,5 % 43 877 787 45 939 296 4,7 %

VOP 46,7 45,4 -2,9 % 871 074 936 681 7,5 % 9247 375 9489 418 2,6 %

BUP 50,0 47,2 -5,7 % 420 110 430 127 2,4 % 2 051 984 2 203 790 7,4 %

Psykisk helsevern 1 291 184 1 366 808 5,9 % 11 299 359 11 693 209 3,5 %

TSB 36,8 37,1 0,6 % 247 007 248 712 0,7 % 2 505 655 2 626 667 4,8 %

Ventetid Polikliniske opphold

Prioriteringsregelen

Kostnader per tjenesteområde
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Antall polikliniske opphold i 2017 er korrigert for oppgaveoverføring/endring i registrering av 5 500 
kontroller innenfor TSB. 

 

Prioritering av psykisk helsevern og TSB 

Prioriteringsregelen måles mot utviklingen fra tilsvarende periode foregående år når det gjelder 
ventetider, antall polikliniske opphold og kostnader (tertialvis).  
 
Gjennomsnittlig ventetid 
Sammenlignet med 2017 er det en økning i gjennomsnittlig ventetid per desember innen somatikk 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men innen TSB er det kun en marginal økning. 
Innen psykisk helsevern er det en betydelig reduksjon i ventetider, både innen psykisk helsevern 
voksne (VOP) og psykisk helsevern barn og unge (BUP) . Prioriteringsregelen er i så måte innfridd 
når det gjelder ventetid for både VOP og BUP.  

Helse- og omsorgsdepartementet har for 2019 endret målkravet for gjennomsnittlige ventetider 
innen psykisk helsevern og TSB. Ventetid innen VOP, BUP og TSB skal ikke lenger måles mot 
fjoråret, men skal være under 45 dager for VOP, lavere enn 40 dager for BUP og lavere enn 35 
dager for TSB.  
 

Polikliniske opphold 
I 2018 har det samlet sett vært en større vekst i antall polikliniske opphold innen psykisk helsevern 
(sum VOP og BUP) enn i somatikk. BUP har isolert sett en lavere vekst enn somatikk, noe som 
også er tilfelle innen TSB. Dette tilsier at prioriteringsregelen er innfridd for psykisk helsevern 
samlet sett og for VOP.  
 
De fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst har meldt tilbake om rekrutteringsutfordringer og 
manglende tilgang på behandlerkompetanse innen psykisk helsevern og særlig innen psykisk 
helsevern for barn og unge. Det er i 2018 startet et prosjekt i regi av Helse Sør-Øst RHF med mål 
om å bedre rekrutteringen til tjenestene. Det ble gjennomført en oppstartssamling og 
dialogkonferanse 3. desember 2018, hvor det ble gitt innspill til prosjektet.   
 
Kostnader per tjenesteområde  
Prioriteringsregelen er ikke innfridd på dette området heller, da kostnader til BUP viser en lavere 
vekst enn for somatikk. Det er imidlertid verdt å merke seg at kostnadene innen somatikk viser en 
vekst som isolert sett ikke burde sammenlignes med 2017. Dette gjelder: 

 Endret prinsipp for kostnadsføring av poliklinisk laboratorie- og røntgenvirksomhet 
mellom regionene. Fra 2018 føres brutto kostnader og –inntekter, mens det tidligere ble 
inntektsført netto inntekter 

 Kostnader til legemidler holdes utenfor ved sammenligninger kostnad per tjenesteområde 
fra ett år til et annet. Dekning av kostnader til legemidler til de private ideelle sykehusene er 
inkludert i det regionale helseforetakets kjøp av private helsetjenester. Finansieringsansvar 
for nye legemidler overføres hvert år. De private ideelle sykehusenes andel av denne 
kostnadsdekningen inkluderes i det regionale helseforetakets kostnader som kjøp, og 
holdes ikke utenom kostnad per tjenesteområde  som det gjøres ved helseforetakene 

 Kostnader til Norsk pasientskadeerstatning har økt vesentlig fra 2017, noe som i hovedsak 
er knyttet til somatikk, og som ikke er en bevisst prioritering av ressurser til 
tjenesteområdet 
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Det er imidlertid også verdt å merke seg at Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF 
og Sykehuset Telemark HF innfrir prioriteringsregelen på området. 
 

Ventetider  

Som målekortet viser, er TSB det tjenesteområdet som har nådd målet om gjennomsnittlig ventetid 
på under 40 dager både i desember og for året som helhet. Selv om målene for gjennomsnitlig 
ventetid ikke er nådd innen flere av tjenesteområdene, er det positivt at ventetiden for både VOP, 
BUP og TSB i november og desember er lavere enn målkravet. Året sett under ett viser en 
nedgang i ventetid for tjenesteområdene VOP og BUP. For å redusere ventetider, er det blant 
annet iverksatt økt bruk av kveldspoliklinikk innen psykisk helsevern og det prøves ut en 
tilnærming hvor de fleste pasienter som henvises til poliklinisk vurdering ved DPS innkalles til en 
førstesamtale.  

 

Antall behandlet innen standard forløpstid for pakkeforløp  

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er på 64 prosent for hele året. 
Dette er fremdeles under målet på 70 prosent. Enkelte helseforetak lykkes og har høy 
måloppnåelse, som Sykehuset Telemark HF. Måloppnåelsen er fremdeles lav ved Oslo 
universitetssykehus HF, men det er positivt at måloppnåelsen i desember nærmer seg målet og er 
høyere enn ved mange av de øvrige foretakene/sykehusene. Det er fremdeles særlige utfordringer 
med pakkeforløp innen lunge-, prostata- og gynekologisk kreft. Innen prostatakreft ses en relativt 
stor bedring i desember. Helseforetakene har i oppfølgingsmøter presentert detaljerte analyser og 
tiltak knyttet til pakkeforløpene. Det etableres i 2019 et nytt regionalt innsatsteam, forankret i alle 
helseforetak, og en av målsetningene er å bedre måloppnåelsen når det gjelder pakkeforløp. Dette 
følges opp av det regionale helseforetaket. Konsernrevisjonen vil i 2019 gjennomføre en revisjon 
av pakkeforløp kreft, med vekt på samhandling mellom helseforetak. 
 

ISF-poeng innen somatikk  

Antall ISF-poeng for pasienter fra eget opptaksområde er tilnærmet 20 800 lavere enn budsjett for 
døgn, dag og poliklinisk aktivitet. For legemidler er antall ISF-poeng cirka  6 900 høyere enn 
budsjett. Totalt er antall ISF-poeng i underkant av 14 000 lavere enn budsjett. 
 
Antall ISF-poeng for behandling av pasienter bosatt utenom Helse Sør-Øst er i underkant av   
2 500 over budsjett. Dette oppveier i noen grad lavere ISF-refusjoner enn budsjettert. 
 

Bemanningsutviklingen 

Helseforetakene i regionen syntes i store deler av året å ha bedre kontroll med 
bemanningsutviklingen enn tidligere år. De siste tre månedene i 2018 har det imidlertid vært et 
relativt stort merforbruk av antall månedsverk i forhold til budsjett. Merforbruket gjelder flere av 
foretakene. Gjennomsnittlig antall månedsverk totalt for året viser et merforbruk i forhold til 
budsjett på 403, tilsvarende et avvik på 0,7 prosent.  
 
Veksten i gjennomsnittlig antall månedsverk sammenlignet med 2017 er 483, tilsvarende 0,8 
prosent. 
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Innleie av helsepersonell har et akkumulert negativt budsjettavvik på 179 millioner kroner, en 
nedgang i forhold til 2017 på 35 millioner kroner. Kostnadene til innleie av helsepersonell er  
samlet på kr 525 millioner og er marginalt høyere enn i 2017. 
 
Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk mot 
budsjett på 581 millioner kroner, tilsvarende 1,4 prosent. De største avvikene er knyttet til Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.  
 
Bemanningsavvikene de siste månedene i 2018, særlig knyttet til Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF krever særskilt oppfølging. Økende avvik i 
bemanningen på slutten av året gir grunnlag for økt oppmerksomhet knyttet til hvor høyt 
kostnadsnivå en har ved inngangn til 2019. 
 

Økonomisk resultat 

Foreløpig resultat for foretaksgruppen er 1 685 millioner kroner, som er 827 millioner kroner 
bedre enn budsjett. I desember har foretaksgruppen et resultat på 549 millioner kroner, noe som er 
476 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det store positive resultatet i desember er relatert til 
Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og det regionale helseforeaket. 
Også i desember inneholder resultatene en del engangsforhold.  

Enhetsprisen ISF innen somatikk var satt for lavt i 2018, og det er bekreftet at enhetsprisen for 
2018 vil bli korrigert fra kr 43 428 til kr 43 949. Denne enhetsprisen er høyere enn hva som ble 
signalisert i styresaken per oktober, og er lagt til grunn ved inntektsføring av ISF-refusjoner for 
2018. Ny enhetspris for 2018 innebærer en merinntekt på noe over 200 millioner kroner for 
foretaksgruppen. Dette bidrar generelt til resultatforbedring ved samtlige foretak med 
pasientbehandling. 

Akershus universitetssykehus HF har et resultat i desember som er 75 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Dette skyldes i stor grad oppløsning av avsetninger foretatt gjennom året, i tillegg til 
mindrekostnader på enkelte områder som legemidler. Foretakets foreløpige resultat for året er på 
247 millioner kroner, som er 137 millioner kroner bedre enn budsjett. Dette er i hovedsak relatert 
til salg av Ski sykehus som ikke var budsjettert, og andre forhold som økt enhetspris ISF og lavere 
lønnskostnader enn budsjettert. 

Oslo universitetssykehus HF har et resultat i desember som er 148 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Dette skyldes hovedsaklig inntektsføring av midler fra avsluttede kliniske 
studier/innovasjonsprosjekter, lavere pensjonskostnader enn tidligere forutsatt og forskjellige 
årsoppgjørsvurderinger. For året har foretaket et foreløpig resultat på 364 millioner kroner, noe 
som er 189 millioner kroner bedre enn budsjett. I tillegg til årsaker nevnt ovenfor, er det både 
positive og negative avvik på forskjellige områder. Spesielt kan nevnes økt enhetspris ISF og at 
foretaket har høyere inntekter i forbindelse med endret finansiering av poliklinisk 
laboratorievirksomhet enn budsjettert. 
 
Sykehuset Innlandet HF har fremdeles en krevende økonomisk situasjon, med et negativt 
budsjettavvik på nærmere 47 millioner kroner i desember. Årsaken til dette er som nevnt tidligere 
høyere bemanning og innleie av helsepersonell enn budsjettert, samtidig som det er en lavere ISF-
aktivitet enn budsjettert. Foretaket har et foreløpig negativt resultat for året på 78 millioner kroner, 
noe som er 178 millioner kroner svakere enn budsjettert. Årsaken til det svake årsresultatet er i 
hovedsak tilsvarende det som er nevnt for desember. 
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Sykehuspartner HF har et negativt resultat i desember som er 135 millioner kroner svakere enn 
budsjettert. Hovedårsaken til dette er nedskrivninger i størrelsesorden 85 millioner kroner, og høye 
driftskostnader i forbindelse med aktiviteter i STIM (program for standardisering og IKT- 
infrastrukturmodernisering). Foreløpig resultat for året er negativt med 168 millioner kroner, noe 
som er 208 millioner kroner svakere enn budsjettert. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket 
er som nevnt ovenfor. Resultatet i Sykehuspartner HF inkluderer ikke tilbakeføring av overskudd 
til helseforetakene fra virksomhetsområdet HR/logistikk. Dette vil bli håndtert i forkant av 
årsregnskapsavleggelsen, og vil ytterligere forverre Sykehuspartner HFs resultat. 
 
Helse Sør-Øst RHF har i desember et resultat som er 494 millioner kroner bedre enn budsjett. 
Dette skyldes i hovedsak oppløsning av regional resultatbuffer. Foreløpig resultat for året er 1 079 
millioner kroner, noe som er 879 millioner kroner bedre enn budsjett. Av dette positive avviket 
utgjør 311 millioner kroner ubrukte midler knyttet til regional resultatbuffer. Lavere kjøp fra 
private aktører utgjør 300 millioner kroner. I tillegg er det bedre finansresultat enn budsjettert og 
forskjellige positive effekter og besparelser innen flere områder, som ISF-avregning 2017, kjøp av 
protonbehandling i utlandet, IKT-prosjekter og besparelser i administrasjonen. 
 
Av resultatet i Sykehusapotekene HF, vil den delen av overskuddet som ikke gjelder 
publikumsdelen bli overført helseforetakene. Dette utgjør i overkant av 40 millioner kroner, og vil 
bli fordelt i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. 
 

Investeringer 

Foretaksgruppen har per desember investert for 4 284 millioner kroner. Dette er 1 773 millioner 
kroner mindre enn budsjettert. Reduksjonen knytter seg blant annet til forsinkelser ved 
tomteerverv for nytt sykehus i Drammen som er forskjøvet til 2019. Alle foretak, med unntak av 
Akershus universitetssykehus HF, rapporterer lavere investeringer enn budsjett. Økningen ved 
Akershus universitetssykehus HF knytter seg primært til anskaffelse av en operasjonsrobot, 
finansiert med overskuddsmidler fra 2017, som ikke var innarbeidet i budsjett 2018.  
 
De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen utgjør 1 312 millioner kroner i 2018. Dette er 
331 millioner kroner lavere enn budsjett. Avviket skyldes forsinkelser i prosjekter.   
 
For regional IKT-prosjektportefølje ble det endelige investeringsnivået 192 millioner kroner under 
budsjett. Dette skyldes forsinkelser og forskyvninger i pågående prosjekter, samt endringer som 
følge av vedtak i sak 040-2018 vedrørende regional løsning for radiologi og multimedia. I tillegg 
skyldes det endring av en kontrakt som medfører forskyvning til senere år.  
 
Investeringsnivået i Sykehuspartner HF ble 742 millioner kroner i 2018. Dette er 26 millioner 
kroner under budsjett. Det er investeringer innen sikker og stabil drift samt reklassifisering av SLA-
oppgraderinger som forklarer avviket. Investeringene for øvrig er preget av utkjøpet fra DXC og 
etablering av STIM. Avviket mellom budsjett og faktisk for SIPO (program for  
informasjonssikkerhet og personvern) skyldes utsatt investering av sikker e-postløsning og 
reklassifisering til drift. Øvrige aktiviteter innen IKT-området har lite eller intet avvik mot budsjett.  
 
Foretaksgruppen har per desember en tilgjengelig likviditetsreserve på om lag 8 200 millioner 
kroner. Dette er høyere enn tidligere estimert. Dette skyldes i all hovedsak bedre resultat og lavere 
investeringer enn tidligere estimert. Bedringen i resultat skyldes primært Helse Sør-Øst RHF.  
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Videre ble en utbetaling til hovedgrossisten til Sykehusapotekene HF forskjøvet fra 2018 til 2019, 
noe som isolert sett utgjør om lag 300 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake 
med en fullstendig avviksanalyse på likviditetsutviklingen så snart konsoliderte tall foreligger.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling  
 

Administrerende direktør konstaterer at foreløpig økonomisk resultat for foretaksgruppen er veldig 
gledelig. Dette bidrar til å kunne realisere planlagte investeringer i årene fremover. Imidlertid er den 
negative utviklingen ved Sykehuset Innlandet HF krevende. Det er også varierende resultater ved 
de øvrige helseforetakene, noe som innebærer fortsatt tett oppfølging av foretakene.  
 
Administrerende direktør konstaterer videre at for ventetider er det en positiv utvikling mot slutten 
av året, og at prioriteringsregelen med hensyn til ventetider innfris innen VOP og BUP. Samlet sett 
vokser poliklinisk aktivitet mer innen psykisk helsevern enn somatikk, mens aktiviteten innen TSB 
har hatt en lavere vekst enn somatikk i 2018. Det er stor oppmerksomhet i oppfølgingen av 
helseforetakene om tiltak for å bedre å bedre måloppnåelsen knyttet til prioriteringsregelen.  
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er fortsatt for lav. Andelen ligger 
per desember på 64 prosent, og er således under målet på 70 prosent. Resultatene er ikke 
tilfredsstillende, men utviklingen er positiv. Pakkeforløp blir et sentralt område for regionalt 
innsatsteam i 2019. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2018 
til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Virksomhetsrapport per desember 2018 
 
Utrykte vedlegg 

 Ingen 


