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Månedsrapport per februar 2018  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) har per februar et økonomisk resultat i henhold til budsjett. Aktiviteten 
har vært noe lavere enn planlagt. Det likevel har i perioden januar og februar vært høyt 
korridorbelegg på flere døgnområder, blant annet på grunn av moderpostprinsippet og lengre 
liggetid. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar månedsrapport per februar 2018 til etterretning. 
 
 
Sarpsborg, den 21.03.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport per februar 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Styret tar månedsrapport per februar 2018 til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Status for kvalitet, aktivitet og bemanning per februar beskrives i saken. I tillegg vises det til 
vedlegg for ytterligere resultater for perioden. 
 
 
Ventetider, fristbrudd, korridorpasienter og pakkeforløp 
 

 
 
Ventetid innen somatikk hittil i år viser en liten økning sammenlignet med samme periode i fjor, 
men vurderes å være i henhold til målsetting for året. Ventetid TSB viser også en liten økning, men 
er godt innenfor forventet ventetid. 
 
Ventetid innen VOP og BUP er ikke i henhold til målsetting for året og det arbeides med flere ulike 
tiltak:  

• Bedre mulighet for monitorering og månedlig oppfølging: sikre tilgang av seksjonsvise 
rapporter vedrørende ventetid, slik at man kan konkristere tiltak inn mot de 
seksjoner/enheter som har størst utfordringer. 

• Kvalitetssikring og opplæringstiltak i tilknytning til alle ledd i de pasientadministrative 
rutinene (oppfølging av handlingsplan etter konsernrevisjon). 

• Etablert prosjekt for forbedringsarbeid ved fire poliklinikker med bistand fra 
Innsatsteam i Helse Sør-Øst. Fokus er på videreutvikling og kvalitetssikring av alle ledd i 
de polikliniske pasientforløpene.  

• Monitorering mht. produktivitet og oppfølging av medarbeider. 
Tiltakene er ikke bare knyttet opp mot ventetider, men forventes også å ha effekt på andel 
fristbrudd og økt aktivitet. 
 

Faktisk Mål
Ventetid somatikk 59 57 58 54
Ventetid - VOP 50 40 51 60
Ventetid BUP 46 40 50 47
Ventetid TSB 29 40 28 25
Fristbrudd Somatikk 1,4 % 0 % 1,3 % 1,4 %
Fristbrud VOP 1,5 % 0 % 1,5 % 0,6 %
Fristbrud BUP 0,0 % 0 % 0,0 % 1,1 %
Fristbrudd TSB 1,6 % 0 % 0,8 % 0,0 %
Korridorpasienter somatik 5,4 % 0 % 5,2 % 2,0 %
Andel nye pasienter i pakkeforløp 77 % 70 % 79 % 71 %
Andel behandlet innen standard forløpstid 66 % 70 % 70 % 55 %

Denne måned
Hittil i år

Hittil i 
fjor
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I februar var det 53 (1,4 %) fristbudd innen somatikk. Fagområder med flest fristbrudd i februar 
var fordøyelsessykdommer (15), barnesykdommer (10) og øye (8). Igangsatte fellesaktiviteter for å 
unngå fristbrudd er følgende: 

 
• Organisering og bevissthet rundt planlegging av fremtidig aktivitet er det overordnede 

fokus.  
• Aktivt bruk av verktøy for oversikt over booking frem i tid er tatt i bruk.  
• Tavlemøter hver 14. dag med gjennomgang av tilta og evaluering av tiltak. 

Innen VOP var det 3 (1,5 %) fristbudd og i TSB 1 (1,6 %) fristbrudd. Det har ikke vært fristbrudd i 
BUP. 
 
Det har vært en betydelig vekst i antall korridorpasienter ved SØ. Det er planlagt en rekke tiltak for 
å redusere antallet og det vises til styresak 15/18 hvor tiltak beskrives.  
 

Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning (tall fra forrige måned i vedlegg) 
Det har vært en gradvis forbedring gjennom 2017. Følges opp i tavlemøter mellom avdeling for 
pasientservice og booking og aktuelle avdelinger hver 14. dag hvor forbedringsområder blir 
gjennomgått. 
 

Det er en forventing om at en større andel av kontakter med planlagt tid skal overholdes 
sammenlignet med 2017. Innen 2021 skal foretakene overholde minst 95 prosent av avtalene.  
SØ har per februar 12 528 (12,5 %) kontakter med «passert planlagt tid». Det er forventet at 
planlagt økt aktivitet vil gi en reduksjon. Det er videre inngått avtaler med private leverandører på 
områder med størst volum. Indikatoren følges opp med linja på «tavlemøter» mellom avdeling for 
pasientservice og booking og aktuelle avdelinger hver 14. dag. 
 
Resultat hittil i år for pakkeforløp kreft viser en positiv utvikling sammenlignet med samme 
periode i fjor og SØ oppfyller måltall både når det gjelder andel pasienter som inkluderes i 
pakkeforløp og andel pasienter som behandles innenfor standard forløpstid. Det er igangsatt tiltak 
på flere områder som samlet sett har bidratt til den positive utviklingen.  
 
Prioriteringsregelen 
 
Det er en målsetting at aktivitetsveksten, målt i antall polikliniske konsultasjoner, skal være høyere 
innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det skal også være en større reduksjon i 
ventetid innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. 
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Målt i nedgang i ventetider sammenlignet med gjennomsnittlig ventetid i fjor er det en nedgang 
både innenfor VOP og BUP mens det har vært en økning innen somatikk og TSB. Per februar har 
det vært en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner innen VOP og BUP, men det har vært en 
økning innen somatikk og TSB. 
 
Det er utarbeidet handlingsplan med tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetider som 
beskrevet under kommentarene på ventetider. 
 
Aktivitet 
 

 
 

Per februar har det innen somatisk virksomhet vært 604 færre innlagte pasienter enn planlagt 
mens det er forbrukt 1 795 flere liggedøgn. Dvs. gjennomsnittlig liggetid har vært høyere enn de 
forutsetninger som ble lagt til grunn for plantallene. Merforbruket på liggedøgn utgjør et snitt på 
ca. 30 senger per dag. Oversikten viser også en nedgang i antall utskrevne pasienter for samme tid 
i fjor. Dette avviket skyldes delvis endret registreringspraksis for enkelte pasienter som kun 

Somatikk 56,5 58,4 3,4 %

VOP 52 51,7 -0,6 %

BUP 53,6 51,2 -4,5 %

TSB 24,4 27,3 11,9 %

Prioriteringsregelen

Ventetid

Snitt 2017 Faktisk 2018
Endring i %

Somatikk 41574 42865 3,1 %

VOP 11831 10880 -8,0 %

BUP 7206 6984 -3,1 %

TSB 5059 5163 2,1 %

Prioriteringsregelen

Polikliniske konsultasjoner

Faktisk HIÅ 
2017

Faktisk HIÅ 
2018

Endring i %

Somatikk Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 6 900 7 504 -604 7 579 -679
Antall liggedøgn døgnbehandling 24 836 23 041 1 795 24 237 599
Dagbehandling 6 543 6 178 365 6 093 450
Poliklinikk 42 865 43 843 -978 41 574 1 291
Antall DRG-poeng 10 901 11 178 -277 10 605 296

VOP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 421 402 19 649 -228
Antall liggedøgn døgnbehandling 8 864 8 470 394 10 683 -1 819
Ant. oppholdsdager dagbehandling 40 274 -234 32 8
Ant. polikliniske konsultasjoner 10 880 12 922 -2 042 11 825 -945
Antall DRG-poeng 1 542 1 734 -192 1 534 8

BUP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 47 36 11 48 -1
Antall liggedøgn - døgnbehandling 691 619 72 332 359
Ant. oppholdsdager dagbehandling 99 77 22 161 -62
Ant. polikliniske konsultasjoner 6 984 7 876 -892 7 204 -220
Antall DRG-poeng 2 286 2 435 -149 2 074 212

TSB Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 94 90 4 65 29
Antall liggedøgn døgnbehandling 1 954 1 741 214 1 520 434
Antall oppholdsdager - dagbehandling 1 0 1 2 -1
Ant. polikliniske konsultasjoner 5 163 5 224 -61 5 059 104
Antall DRG-poeng 641 845 -204 827 -185
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oppholder seg i akuttmottaket. Disse pasientene var i første del av 2017 registrert som innlagte 
med 0 i liggetid, mens de nå er korrekt registrert som polikliniske pasienter. 
 
Det har vært en vekst i antall pasienter som har mottatt dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett er dagbehandling og 
poliklinikk 1,2 % under plan hittil i år. 
 
Aktiviteten målt i DRG-poeng per februar er 277 poeng (2,5 %) lavere enn planlagt. Det mangler 
etterkoding for en måned og resultat etter gjennomgang forventes å være i henhold til plan. Fra 
mars vil rapporterte tall inneholde forventet etterkoding. 
 
Antall innlagte pasienter innen VOP, BUP og TSB er i henhold til plan per februar, mens det 
gjennomgående har vært lavere aktivitet enn planlagt for polikliniske konsultasjoner. Avviket 
skyldes delvis ledige stillinger i perioden. Det vises for øvrig til tidligere omtalt handlingsplan for å 
øke aktiviteten.  
 
Antall rapporterte DRG-poeng er uten STG-koder (prosedyrer som gir uttelling i form av DRG-
poeng). Avviket som fremkommer i rapporten er dermed ikke reelt. Per februar er antall poeng i 
henhold til plan når det korrigeres for endringen. Fra og med mars vil DRG-poeng basert på STG-
koder også inngå i aktivitetsrapporten. Økonomisk effekt er inkludert i regnskapet per februar. 
 
Bemanning 
 
I januar og februar 2018 er det forbrukt hhv. 6 og 26 månedsverk mer enn planlagt. I tillegg 
kommer innleie fra eksterne leverandører. Hittil i år har det vært en økning i forbrukte 
månedsverk på i snitt 43,5 flere enn for samme periode i fjor.  Rapportering på bemanning er 
basert på utbetalte månedsverk og både januar og februar inneholder etterslep på variabel lønn 
for perioden 20. november til 31. desember. I regnskapet er disse kostnadene periodisert slik at 
kostnadene gjenspeiler faktisk forbruk i perioden.   
 

 
 
Samtlige avdelinger har i februar/mars hatt oppfølgingsmøter med administrerende direktør, der 
hovedfokus har vært økonomisk oppfølging.  Avdelinger og seksjoner med negative avvik innkalles 
til ytterligere oppfølgingsmøter etter hver periodeavslutning der tiltak vil være sentral agenda. 
Videre benytter SØ GAT til ukentlig oppfølging av seksjoner som planlegger bemanning utover 
godkjente bemanningsplaner. Det gis ikke mulighet til å endre bemanningsplan uten godkjent 
budsjettdekning. 
 

Jan Feb
Faktisk 2016 4 900 4 902
Faktisk 2017 4 835 4 781
Plan 2018 4 863 4 808
Faktisk 2018 4 869 4 834

Endring 17-18 34 53
Avvik plan -6 -26
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Økonomi 
 

 
 
Per februar har SØ et resultat i forhold til budsjett på 0,8 mill. kroner etter korrigering av lavere 
pensjonskostnader enn forutsatt. Aktivitetsbaserte inntekter er lavere både når det gjelder ISF-
inntekter og polikliniske inntekter (røntgen og laboratorie). Avviket på ISF-inntekter skyldes i all 
hovedsak forventet etterkoding av opphold som ikke er bokført i regnskapet. Når det gjelder 
polikliniske inntekter er avviket en følge av endret finansieringsmodell for laboratorietakster, hvor 
det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til hva effekten vil være for 2018. 
 
På kostnadssiden er det et merforbruk på varekostnader knyttet til aktivitet. Av merforbruket 
gjelder 3,3 mill. kroner medikamenter samt en avsetning på 6,5 mill. kroner for varer som er 
ankommet, men der belastning ikke endelig er bokført på rett kostnadssted og art. Avviket på 
medikamenter skyldes høye kostnader til cytostatika i januar. Medikamentkostnader er i henhold 
til budsjett for februar. Det er i tillegg bokført en avsetning på 7 mill. kroner for eventuelt etterslep 
på fakturaer. 
 
Regnskapsmessig resultat per februar sammenlignet med samme periode i 2017 viser en 
resultatforbedring på 9,6 mill. kroner. 
 
 
 
 
 
 

  ØKONOMI
Budsjett Prognose

  (Alle beløp i  1000 kr)
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik 2018 2018

Basisramme 631 610 660 398 660 398 0 3 821 063 3 821 063
ISF inntekter somatikk 240 514 251 236 257 590 -6 354 1 555 204 1 555 204
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 9 700 12 483 11 802 681 66 180 66 180
Gjestepasienter og USK 4 282 7 735 6 333 1 402 37 787 37 787
Polikliniske inntekter 37 588 31 443 35 329 -3 886 219 247 219 247
Andre driftsinntekter 42 931 63 120 59 248 3 872 341 032 341 032
Sum driftsinntekter 966 625 1 026 414 1 030 700 -4 286 6 040 513 6 040 513
Varekostn knyttet ti l  aktivitet 124 774 135 149 126 474 -8 675 765 837 765 837
Konserninterne gjestepasientkostnader 44 493 52 897 56 110 3 214 344 065 344 065
Lønns- og personalkostnader 535 165 561 973 563 310 1 337 3 287 241 3 287 241
Pensjoner 97 322 86 784 96 159 9 375 576 954 576 954
Avskrivninger 62 196 60 997 62 793 1 796 375 514 375 514
Andre driftskostnader 131 297 146 366 151 718 5 352 846 420 846 420
Sum driftskostnader 995 246 1 044 166 1 056 564 12 399 6 196 031 6 196 031
Finansinntekter 414 251 230 21 1 380 1 380
Finanskostnader 9 888 8 463 9 365 902 55 862 55 862
Sum Finanskostnader -9 474 -8 212 -9 135 923 -54 482 -54 482
Resultat -38 096 -25 964 -35 000 9 036 -210 000 -210 000
Resultat justert for endret pensjon -45 408 -35 808 -35 000 -808

Hittil i år
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Resultat for februar isolert er i henhold til budsjett. Poster med størst avvik i februar er polikliniske 
inntekter på senter for laboratoriemedisin. Aktiviteten på senteret har vært betydelig høyere enn 
tilsvarende måned i fjor, mens inntektene er lavere. Lønn og personalkostnader viser et 
merforbruk i februar på 2,1 mill. kroner. Årsaker til avvik kommenteres under resultater per 
klinikk. 
 
Resultater største klinikker 
 
Klinikk for kirurgi 
 

 
 
Klinikk for kirurgi har et avvik på ISF-poeng per februar på 123 i forhold til plan. Forventet 
etterkoding er beregnet til å utgjøre ca. 80 poeng. Det har vært færre innlagte pasienter enn 
planlagt mens aktivitet for dagbehandling og poliklinikk er tilnærmet i henhold til plan. Det har 
vært flere liggedøgn enn planlagt til tross for færre inneliggende, dvs. økt liggetid. Gjennomsnittlig 
liggetid hittil i år er på 3,3 døgn mens plantall er 2,7 døgn. 
 

  ØKONOMI

  (Alle beløp i  1000 kr)
Regnslkap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik

Basisramme 312 846 323 172 323 172 0
ISF inntekter somatikk 117 812 127 164 125 380 1 784
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 4 484 7 238 5 478 1 761
Gjestepasienter og USK 2 205 4 226 3 167 1 059
Polikliniske inntekter 17 957 13 586 18 769 -5 183
Andre driftsinntekter 23 264 26 908 29 540 -2 631
Sum driftsinntekter 478 569 502 294 505 505 -3 211
Varekostn knyttet ti l  aktivitet 60 599 65 088 63 594 -1 494
Konserninterne gjestepasientkostnader 19 027 24 229 27 310 3 081
Lønns- og personalkostnader 265 663 279 846 277 676 -2 170
Pensjoner 45 402 43 368 48 080 4 711
Avskrivninger 30 596 30 492 31 390 898
Andre driftskostnader 68 263 68 189 70 387 2 198
Sum driftskostnader 489 549 511 213 518 438 7 225
Finansinntekter 215 124 115 9
Finanskostnader 4 476 3 881 4 683 801
Sum Finanskostnader 4 261 -3 757 -4 568 810
Resultat -15 241 -12 676 -17 500 4 824
Resultat justert for endret pensjon -22 139 -17 598 -17 500 -98

Februar

Klinikk for kirurgi Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 043          2 188          4 380          4 503          4 481          

Døgnopphold 1 020          1 194          2 136          2 453          2 365          

Dagopphold 1 319          1 377          2 890          2 829          2 526          

Polikliniske konsultasjoner 8 369          9040 17 986        18 666        17 144        

Bemanning Brutto månedsverk 890 887             894             880             902             

Sykefravær 7 % 7,5 % 7 % 6,5 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 1 362-          10 153-        10 523-        

Hittil i fjor

Denne periode Hittil i år
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Forbruk av personell er høyere enn planlagt for perioden. Det har også vært en økning i 
sykefravær i januar sammenlignet med samme måned i fjor og andelen av overtid er høyere enn 
forutsatt i budsjett. 
  

 
 
Per februar har klinikk for kirurgi et negativ økonomisk resultat på 10,1 mill. kroner. Etterkoding og 
etterslep på inntekter knyttet til gjestepasienter forventes å utgjøre 1,8 mill. kroner. Det 
økonomiske avviket er hovedsakelig knyttet til bemanningskostnader. Av avviket på varekostnader 
utgjør innleie av personell 1,3 mill. kroner. Merkostnader til lønn utgjør 5,7 mill. kroner for 
perioden, i tillegg til merforbruk innleie. Det er intensivavdelingen, operasjonsavdelingen og 2 
døgnområder som har de største avvikene. 
 
Intensivavdelingen overtok 15. januar ansvaret for kardiologiske pasienter med 
overvåkningsbehov. I en overgangsperiode har dette medført mange ledige vakter som har vært 
dekket med dyr arbeidskraft i form av innleie og overtid. Det forventes at dette avviket vil 
reduseres når nye medarbeidere er på plass i løpet av våren. Behovet for økt antall senger på 
overvåkningsavdelingen vurderes fortløpende i samarbeid med klinikk for medisin. Det har vært 
også vært høyt pasientbelegg i perioden og en stor andel nyansatte.  
 
Hovedårsaken til merforbruk av lønnsmidler på operasjonsavdelingen på Kalnes og i Moss skyldes 
midlertidig bemanning utover plan. Nyutdannede operasjons- og anestesisykepleiere, som vi har 
forpliktelser overfor, er ansatt og avviket vil bli gradvis redusert i forbindelse med forventet 
avgang. Merforbruket har medført økt operasjonskapasitet i perioden. 
 
Det er særlig 2 sengeområder som har negative avvik på lønnskostnader innen klinikk for kirurgi.  
Detaljert gjennomgang av bemanningsforbruket viser to hovedårsaker. Det har vært høyt 
korttidsfravær, særlig i januar, og det har vært høyt forbruk av fastvakter til ressurskrevende 
pasienter. Økt bruk av fastvakter har vært er en utvikling over tid og det jobbes med ulike 
alternativer for å finne løsninger for å redusere kostnadene knyttet til dette. Februar viser en 
positiv utvikling på begge døgnområdene sammenlignet med januar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -148 885 074 -154 374 282 -155 485 038 -1 110 757 
4 Varekostnad 23 410 744 26 269 782 23 359 098 -2 910 684 
5 Lønnskostnad 133 205 711 136 318 574 130 610 771 -5 707 803 
6-7 Annen driftskostnad 2 792 047 1 939 399 1 515 170 -424 230 
Totalsum 10 523 428       10 153 474 0 -10 153 474 
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Klinikk for medisin 
 

 
 
Klinikk for medisin har et avvik per februar på 170 ISF-poeng. Forventet etterkoding er forsiktig 
beregnet til 90 poeng. Aktiviteten hittil i år er noe lavere enn planlagt. Bemanningsforbruket er 
tilnærmet i henhold til planlagt, men det har i perioden vært høyt forbruk av overtid utover plan. 
Sykefraværet har i januar vært noe lavere enn samme periode i fjor. 
 

 
 
Per februar har klinikk for medisin et negativt resultat på 9,8 mill. kroner. Etterkoding og etterslep 
på inntekter knyttet til gjestepasienter forventes å utgjøre ca. 2 mill. kroner. Av avviket på 
varekostnader utgjør innleie av personell 2,4 mill. kroner. Samlet avvik på bemanningskostnader 
utgjør dermed 5,1 mill. kroner per februar. Avviket gjelder særlig LIS-leger, hjerteavdelingen og 
døgnområde lunge. 
 
Medisinsk klinikk har i perioden januar og februar hatt et gjennomsnittlig belegg på 107 % på 
døgnområdene. Det har også, ved enkelte døgnområder, vært høy turnover og behov for 
ekstrabemanning i forbindelse med opplæring av nyansatte. Dette har medført økt 
bemanningsbehov i perioden og høyt forbruk av dyre løsninger som innleie og overtid. 
Døgnområdene har blitt forsterket med utvidet bruk av LIS-leger for å bidra til raskere utskrivning 
av pasienter i helgene. 
 
Det er utarbeidet en detaljert handlingsplan for å redusere overbelegg innen klinikk for medisin 
Gjennomføring av beskrevne tiltak, og at tiltakene har den forventede effekt, er helt avgjørende 
for å ha en positiv økonomisk utvikling innen klinikken.  
 
 
 
 
 
 

Klinikk for medisin Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 029         1 974         3 952         4 122         3 947         

Døgnopphold 1 391         1 517         2 928         3 152         3 331         

Dagopphold 1 304         1 474         2 887         2 946         3 007         

Polikliniske konsultasjoner 6 585          7 089          13 994      14 869      13 990      

Bemanning Brutto månedsverk 832 826             835             830             818             

Sykefravær 7 % 7,2 % 7 % 7,5 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 2 247-         9 819-         11 357-      

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -112 368 735 -137 719 180 -140 078 089 -2 358 909 
4 Varekostnad 14 268 877 31 013 278 27 216 852 -3 796 427 
5 Lønnskostnad 106 295 009 113 367 447 110 615 698 -2 751 750 
6-7 Annen driftskostnad 3 161 549 3 157 278 2 245 540 -911 738 
Totalsum 11 356 699       9 818 824         0                         -9 818 824 
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Klinikk for kvinne-barn 
 

 
 
Klinikk for kvinne-barn har per februar et negativt avvik på ISF-poeng på 190 poeng. Det har vært 
lavere aktivitet enn planlagt både for innlagte og poliklinikk, mens dagbehandling er over plan. Det 
er noe usikkerhet i forhold til reelt etterslep på koding. Analyseavdelingen gjennomgår koding av 
døgnopphold, med særlig fokus på kvinneklinikken hvor indeks er lavere enn forutsatt. 
 
Forbruk av bemanning er i henhold til plan og det har vært en betydelig reduksjon i sykefravær i 
januar 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. 
 

 
 
Klinikk for kvinne-barn har et negativt resultat per februar på 4,1 mill. kroner. Hele avviket skyldes 
lavere inntekter enn forutsatt. Det er igangsatt gjennomgang av pasientsammensetning for å 
avdekke eventuell manglende koding for perioden januar og februar. ISF-baserte inntekter for 
klinikken vil tradisjonelt svinge gjennom året da det er store forskjeller mellom finansiering av 
ulike behandlinger. Det forventes at avviket på inntektssiden vil reduseres. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og TSB 
 

 
 

Klinikk for kvinne barn Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 713             809             1 443         1 633         1 643         

Døgnopphold 660             754             1 415         1 501         1 530         

Dagopphold 196             179             440             373             365             

Polikliniske konsultasjoner 2 745          3202 6 013         6 751         6 334         

Bemanning Brutto månedsverk 342 330             340             333             324             

Sykefravær 7 % 8,50 % 7 % 10,2 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 2 247-         4 161-         957-             

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -48 316 457 -49 301 609 -54 140 087 -4 838 478 
4 Varekostnad 2 335 535 2 686 036 2 920 281 234 244
5 Lønnskostnad 46 597 225 50 176 162 50 672 232 496 070
6-7 Annen driftskostnad 337 061 600 556 547 574 -52 981 
Totalsum 953 363            4 161 145         0                         -4 161 145       

Klinikk for psykisk helsevern og TSB Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 237           2 328           4 469           5 014           4 435           

Døgnopphold 249               259               562               528               762               

Dagopphold 76                  75                  140               351               195               

Polikliniske konsultasjoner 11 572         12 073         23 027        26 022        24 121        

Bemanning Brutto månedsverk 1146 1 137           1 158           1 219           1 130           

Sykefravær 7 % 8,50 % 7 % 10,2 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 82-                  3 064           957-               

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor
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Klinikk for psykisk helsevern og TSB har per februar gjennomført færre polikliniske konsultasjoner 
enn planlagt. Avviket er hovedsaklig knyttet til turnover og ubesatte stillinger innenfor noen 
poliklinikker. Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og målsetting for året er at aktiviteten skal 
være i henhold til plan. Videre tilsettes medarbeidere i ledige stillinger. 
 
Det er forbrukt færre månedsverk enn planlagt hittil i år. Dette har medført høyere forbruk av 
innleie enn budsjettert. Sykefraværet er redusert fra 10,2 % i januar i fjor til 8,5 % i januar 2018. 
 

 
 
Økonomisk resultat per februar er et positivt avvik på 3 mill. kroner. Av avviket på varekostnader 
utgjør innleie av personell 3,5 mill. kroner og dekkes av ledige lønnsmidler. Resterende avvik 
gjelder kjøp av gjestepasientplasser, private og offentlige. Deler av merkostnadene dekkes 
gjennom høyere salg av gjestepasientplasser enn forutsatt.  
 
 
 
Divisjon for FM 
 

 
 
Divisjon FM (facility management) har et positivt resultat per februar på 7,5 mill. kroner. 
Divisjonen har positive avvik innen alle områder (inntekter, varekostnader, lønn og 
driftskostnader). Alle avdelinger i FM har positive resultater, men det er særlig teknisk avdeling 
som bidrar til resultatet. Det er særlig lavere kostnader til energi og løpende 
vedlikeholdskostnader som er lavere enn budsjettert. 
 
Øvrige områder 
 
Regnskapsoppstillingen under er en oppsummering av klinikk for akuttmedisin, kreftavdelingen, 
senter for laboratoriemedisin, avdeling for bildediagnostikk og stabsfunksjoner. 
 

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -171 803 108 -177 747 631 -174 617 124 3 130 507
4 Varekostnad 13 597 557 15 946 533 9 830 337 -6 116 196 
5 Lønnskostnad 153 081 016 156 540 157 161 191 755 4 651 598
6-7 Annen driftskostnad 1 940 286 2 196 649 3 595 032 1 398 383
Totalsum -3 184 248       -3 064 292       0                         3 064 292         

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -90 448 841 -97 970 509 -95 486 158 2 484 351
4 Varekostnad 4 873 020 5 155 518 5 333 453 177 935
5 Lønnskostnad 41 277 776 40 355 110 42 454 682 2 099 572
6-7 Annen driftskostnad 46 153 703 44 980 071 47 698 023 2 717 952
Totalsum 1 855 658         -7 479 810       0                         7 479 810         
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Oppsummeringen av resterende områder har et positivt avvik på 22,6 mill. kroner. Her inngår 
avviket på pensjonskostnader som per februar utgjør 9,8 mill. kroner, slik at reelt avvik er 12,8 
mill. kroner og gjelder positive avvik på lønnskostnader på 7,7 mill. kroner som gjelder alle 
områder som inngår i oppsummeringen. Merinntekter på salgs- og driftsinntekter må sees i 
sammenheng med negativt avvik på annen driftskostnad og gjelder periodisering av internt 
forskningsfond. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør vurderer at resultatene for SØ per februar er gode på mange områder, 
og i tråd med målsettinger for 2018. Utfordringsbildet er i særlig grad knyttet til mål på 
gjennomsnittlig 40 dager ventetid innen psykisk helsevern og reduksjon i andel korridorpasienter 
innen somatikk. Det er utarbeidet konkrete handlingsplaner og igangsatt tiltak for å oppnå de mål 
som er gitt fra eier.  
 
I forhold til prioriteringsregelen, med mål om større vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og 
TSB enn for somatikk, og større reduksjon i ventetid innen psykisk helsevern og TSB enn for 
somatikk, er det viktig at aktivitet innen VOP og BUP økes til planlagt nivå.  
 
Det er planlagt med en høy aktivitet innen alle områder gjennom hele 2018. Per februar er 
aktiviteten noe lavere enn planlagt på flere områder. De aktivitetsbaserte inntektene forventes 
imidlertid å være i henhold til plan når det justeres for forventet etterkoding.  
 
Det er i 2018 budsjettert med en økning i bemanning i SØ, både i forhold til budsjett og i forhold til 
forbruk i 2017. Per februar er forbruket tilnærmet i henhold til plan. Det har imidlertid vært høyt 
forbruk av dyre løsninger i form av overtid og innleie. Dette er en konsekvens av ubesatte 
stillinger, økt korttidsfravær og overbelegg på mange døgnområder. Det må forventes at forbruket 
reduseres gjennom de tiltak som er igangsatt. 
 
Per februar har SØ et økonomisk resultat som er i henhold til budsjett. Administrerende direktør 
vurderer at det er flere områder som innehar risiko i forhold til økonomisk utvikling.  Dette gjelder 
særlig personellkostnader innen klinikk for kirurgi og medisin.  
 
Det er videre stor usikkerhet knyttet til finansiering av laboratoriene for 2018. Fra 1.1.2018 ble det 
innført nytt finansieringssystem og det er varslet at enhetspriser vil være i endring gjennom hele 
året. SØ har per februar et negativ avvik i forhold til budsjett på 3,8 mill. kroner basert på de 
takster som nå gjelder.   

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -411 448 187 -430 455 073 -410 893 134 19 561 938
4 Varekostnad 118 891 322 116 539 063 114 352 337 -2 186 726 
5 Lønnskostnad 147 509 354 145 936 004 163 495 636 17 559 631
6 Av- og nedskrivning 62 196 212 60 997 432 62 793 490 1 796 058
6-7 Annen driftskostnad 89 967 700 111 145 135 96 116 350 -15 028 785 
8 Finansinntekt og kostnad 9 471 326 8 210 676 9 135 297 924 621
Totalsum 16 587 727       12 373 238       34 999 976       22 626 738       
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Et annet område med økonomisk risiko er medikamenter. Det blir fortløpende godkjent nye, 
kostbare medikamenter i Beslutningsforum. Fra 2018 er Spinraza godkjent og det er beregnet at 
det vil påløpe en kostnad på i overkant av 4 mill. kroner for SØ til dette medikamentet. I tillegg er 
det forventet en kostnadsdekning på ca. 80 % på nye medikamenter som ble overført fra 
folketrygden til spesialisthelsetjenesten i 2018. Dette gjelder hovedsakelig medikamenter til HIV, 
alvorlig astma og hepatitt B.  
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