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1. Oppsummering 
 

Status for virksomheten per januar 2019 framgår av vedlagte rapport. 
 
Rapporteringen per januar er i likhet med tidligere år beheftet med usikkerhet. Dette skyldes i 
hovedsak: 
 

- Noe usikkerhet knyttet til regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grouper») for 
2019. For noen foretak betyr det at konsekvenser av omfordelingseffekter ikke er ferdig 
analysert.  

- Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2019 og kvalitetssikring av tall for 2018 
i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert 
kvalitetssikring av tallene for januar.  
 

 

2. Hovedpunkter og vurderinger  
  

 
  

 

 

Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 61,4 55 55

Ventetid - VOP 46,5 40 40

Ventetid - BUP 45,6 40 40

Ventetid - TSB 34,9 35 35

Andel kontakter passert planlagt tid 8,2 % Mindre enn 7% Mindre enn 7%

Pakkeforløp kreft
Andel behandlet innen standard forløpstid - 

alle behandlingsformer
54,6 % 70 % 70 %

Korridorpasienter somatikk 1,7 % 0 % 0 %

Aktivitet
ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge 

for" - somatikk
75 293 76 877 858 193 858 192

Bemanning Brutto månedsverk 61 091 60 744 61 330 61 402

Sykefravær (forrige måned) 7,5 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 66 191 71 662 757 000 757 000

Året
Resultater

Denne periode 
Måloppnåelse

HiÅ 2019 Mål Måloppnåelse HiÅ 2018 HiÅ 2019 Endring i % Måloppnåelse

Somatikk 61,4 55 283 094 299 985 6,0 %

VOP 46,5 40 84 238 91 669 8,8 %

BUP 45,6 40 39 881 43 525 9,1 %

Psykisk helsevern 124 119 135 194 8,9 %

TSB 34,9 35 22 853 23 051 0,9 %

Prioriteringsregelen

Ventetid Polikliniske opphold
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Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at det på regionnivå skal være en høyere vekst 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn innen somatikk.  
 
Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske opphold) og i kostnader (tertialvis rapportering). For 
ventetiden for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er det for 2019 gitt absolutte målkrav 
fra Helse- og omsorgsdepartementet. For psykisk helsevern voksne (VOP) er kravet for 
gjennomsnittlig ventetid 45 dager, for psykisk helsevern barn og unge (BUP) er kravet for 
gjennomsnittlig ventetid 40 dager, mens for TSB er kravet satt til 35 dager.  
 
Helse Sør-Øst RHF har i styresak 007-2019 vedtatt følgende egendefinerte mål for 
gjennomsnittlig ventetid i 2019: 

- Somatikk 55 dager 
- Psykisk helsevern, både VOPog BUP 40 dager 
- TSB 35 dager 

 
Helse Sør-Øst RHF vil etablere tett oppfølging av dette kravet overfor helseforetakene. Det er 
etablert et regionalt prosjekt som skal arbeide for å rekruttere og bibeholde kompetanse innen 
psykisk helsevern slik at man har den fagkompetansen som kreves for å ha en høy aktivitetsvekst. 
Det enkelte helseforetak/sykehus har fått eksplisitte aktivitetskrav i budsjett 2019 slik at 
prioriteringsregelen innfris. Dette vil følges opp i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene/sykehusene.  
 
Status etter januar foreligger kun for ventetid og polikliniske opphold. 
 

Ventetid  

Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk ligger i januar over fem dager høyere enn det interne 
målet. Ventetiden er også høyere enn i desember i fjor og høyere enn gjennomsnittet for fjoråret. 
Dette kan skyldes naturlige sesongvariasjoner, og det er foreløpig for tidlig å trekke noen 
konklusjoner. Også innen psykisk helsevern ligger gjennomsnittlig ventetid høyere enn det 
interne målkravet. Det er kun innen TSB at gjennomsnittlig ventetid i januar ligger lavere enn 
målkravet.  

 

Polikliniske opphold  

Antall polikliniske opphold er i januar økt i forhold til samme periode i fjor, spesielt er økningen 
markant innen psykisk helsevern, mens det innen TSB kun er en marginal økning. Det poengteres 

Faktisk Mål Estimat Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht bestilling 98 % 98 % 98 % 98 %

Bemanningsutvikling - antall FTE 1 417 1 419 1 557 1 557

Brukertilfredshet 5,1 >= 5,0 5,1 >= 5,0

Økt stabilitet i 

driftstjenester
Løpende driftskvalitet - driftskalender - hendelser 27

27 grønne 

dager pr. 

måned pr. HF 

28

28 grønne dager 

pr. måned pr. 

HF 

Tilgjengelighet 99,98 % 99,00 % 99,98 % 99,00 %

Antall kritiske hendelser -27,0 % -10 % -10 % 10% reduksjon

Økonomi og 

effektivitet
Resultat 5 919            342               -90 000         -90 000           

Investering 42 574          49 500          726 600        726 600          

HR: Kostnadseffektivitet i lønnsproduksjonen 1 164 1 126 1 126 1 126

Logistikktjenester Drift av regional forsyningsløsning 97,2 % 97 % 97 % 97 %

Sykehuspartner HF
Denne periode 

Måloppnåelse
Året
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imidlertid at det på grunn av forholdene nevnt innledningsvis er for tidlig å trekke konklusjoner 
basert på rapportert aktivitet i januar.  
 
Pakkeforløp 
For pakkeforløp kreft har det vært en positiv utvikling utover høsten 2018, og 
helseforetakene/sykehusene følges tett opp. For januar 2019 ser man en tilbakegang innen flere 
av kreftområdene. Dette har trolig sammenheng med at det er etterslep på koding og behandling i 
forbindelse med juleferien. Pakkeforløp vil bli en prioritet for det regionale innsatsteamet i 2019. 
I tillegg har konsernrevisjonen pakkeforløp på sin revisjonsplan for 2019, og da med fokus på 
overgangen mellom regionsykehuset og øvrige helseforetak i regionen.  
 
ISF-poeng  
Det vises til informasjon innledningsvis om usikkerhet rundt rapporterte antall ISF-poeng som 
følge av regelsettet for klassifisering av pasientbehandling («grouper») for 2019. Det forventes at 
rapporteringen per februar vil gi et bedre bilde av situasjonen. 
 
Somatikk 
Rapportert antall ISF-poeng i januar 2019 for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk 
aktivitet i henhold til «sørge for»-ansvaret ligger høyere enn i januar 2018,  men noe lavere enn 
budsjettert aktivitet.  
 
Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 
Rapporterte tall viser lavere antall ISF-poeng enn budsjettert og spesielt lavt er dette innen TSB.  

 

Bemanningsutviklingen 

De siste månedene i 2018 var det et relativt høyt merforbruk i antall månedsverk i forhold til 
budsjett. I januar i år synes dette å være bedret, og merforbruket ligger kun 0,6 prosent over 
budsjett. I forhold til samme periode i fjor er det imidlertid en relativt stor økning i antall 
månedsverk.  
 
Innleie av helsepersonell er i januar noe høyere enn i samme periode i fjor og med et høyere 
budsjettavvik enn i fjor. 
 
De fleste foretak rapporterer samlede lønns- og innleiekostnader med et mindreforbruk i forhold 
til budsjett. 
 
Sykefraværet er en del lavere i desember 2018 sammenlinet med samme periode i 2017, og samlet 
sykefravær for hele 2018 er også redusert i forhold til de to foregående årene. 
 

Økonomi 

Rapporterte tall for januar viser et positivt resultat på 66,2 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 5,5 millioner kroner. Som nevnt innledningsvis er januar preget av at det pågår 
regnskapsavslutning for 2018, noe som gjør at regnskapsavslutningen for januar i stor grad er 
basert på avsetninger og budsjett. Det er kun relativt små budsjettavvik ved foretakene i januar, 
og ved avslutningen for februar vil man kunne vurdere bedre kvalitetssikrede regnskapstall. 
 
Oppdaterte beregninger av samlet pensjonskostnad for 2019 viser at det for foretaksgruppen vil 
bli vel 695 millioner kronere høyere pensjonskostnad enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. 
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Det legges til grunnn at merkostnaden blir håndtert på samme måte som tidligere år, gjennom 
endrede bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Det må imidlertid påregnes at pensjonskostnaden i 2019 vil bli endret som følge av Stortingets 
forventede vedtak i 2019 knyttet til ny offentlig tjenestepensjon. Dette vil Helse Sør-Øst RHF 
komme tilbake til. 
 
Foretaksgruppen har per januar investert for 267 millioner kroner. Dette er 167 millioner kroner 
mindre enn budsjettert.  Avviket knytter seg til forsinkelser i oppgradering og vedlikehold, 
investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus HF og forsinkelser i 
regionale byggeprosjekter. Foretaksgruppen har per januar et årsestimat for investeringer på 6 750 
millioner kroner, 10 millioner kroner høyere enn budsjett. Avviket knytter seg til IKT og mindre 
estimatendringer ved flere av helseforetakene. 
 
De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen utgjør 114 millioner kroner i januar. Dette er 
15 millioner kroner lavere enn budsjett. Årsprognosen for de samlede IKT-investeringene er på 
1 578 millioner kroner og er 5 millioner høyere enn årsbudsjettet. Det skyldes lokale investeringer 
og investeringer forbundet med overføringen av ansvaret for spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF.  
 
Foretaksgruppen har per januar en tilgjengelig likviditetsreserve på om lag 8 200 millioner kroner. 
Dette er 602 millioner kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes lavere arbeidskapital i forhold til 
hva som er budsjettert for flere av helseforetakene. Årsprognosen for likviditetsreserven for 2019 
er på 9 157 millioner kroner, 360 millioner lavere enn årsbudsjett og skyldes at Sykehusapotekene 
HF betalte hovedgrossisten først i 2019. I budsjettet var betalingen forutsatt i 2018.  
 
Av sak 003-2019 fremgår det at Helse Sør-Øst RHF skulle komme tilbake til en avviksanalyse for 
likviditetsutviklingen i 2018. Likviditetsreserven for 2018 ble per november anslått til 6 341 
millioner kroner, mens endelig likviditetsreserve endte på 8 232 millioner kroner. Dette er et 
avvik på 1 891 millioner kroner.  
 
Hovedårsaken til avviket er at årsresultatet for Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF 
og Akershus universitetssykehus HF ble 379 millioner bedre enn anslått per november 2018. 
Videre betalte Sykehusapotekene HF en leverandørfaktura på 300 millioner kroner i 2019 
istedenfor i 2018 og pensjonspremien fra én av pensjonsleverandørene ble 108 millioner kroner 
lavere enn forventet. Investeringene i 2018 ble 413 millioner lavere enn anslått per november. 
Dette skyldes forsinkelser i oppgradering og vedlikehold ved Oslo universitetssykehus HF, lokale 
investeringer hovedsakelig ved Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF, samt at 
investeringsbufferen på 200 millioner kroner ikke ble benyttet.    
 
Sykehuspartner 
Basert på Sykehuspartner sin rapportering per januar er det ingen stor risiko å rapportere. 
Investeringene ligger noe bak periodisert budsjett, men det forventes at budsjettet for året vil bli 
nådd. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør konstaterer at det også inneværende år vil være behov for tett 
oppfølging av helseforetakenes arbeid med å nå målene for pakkeforløp og å redusere 
ventetidene, spesielt innen psykisk helsevern.  
 
Når det gjelder prioritering av psykisk helsevern og TSB, viser innrapporterte tall for januar at 
foretaksgruppen samlet sett ikke innfrir krav fra eier. Det er imidlertid en del usikkerhet rundt 
aktivitetstallene, da ikke alle helseforetak har installert regelsettet for klassifisering av 
pasientbehandling («grouper») for 2019.  
 
Det har i 2018 vært et tett samarbeid mellom helseforetakene med de største økonomiske 
utfordringene og Helse Sør-Øst RHF. Dette samarbeidet videreføres også i 2019. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporten per januar 2019 til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Rapport per januar 2019 
 
Utrykte vedlegg 

 Ingen 


