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1. tertialrapport 2018 med ledelsens gjennomgåelse  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) har per april et økonomisk resultat som er 5,1 mill. kroner dårligere enn 
budsjettert. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan, mens aktiviteten på 
polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatri (VOP) og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er 
lavere enn plan. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar 1. tertialrapport med ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2018 til etterretning. 
 
 
Sarpsborg, den 11.06.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 1. tertialrapport 2018 og LGG 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta rapport for 1. tertial med ledelsens gjennomgåelse 
2018 til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Status for kvalitet, aktivitet og bemanning per 1. tertial beskrives i saken, i tillegg vises det til 
vedlegg for ytterligere resultater for perioden. 
 
Ventetider, korridorpasienter og pakkeforløp 

 
 
Ventetiden er høyere i april og hittil i år enn hva som er satt som mål for året innen somatikk, VOP 
og BUP. Noe av økningen i april kan forklares med at de pasientene som fikk behandling i denne 
måneden har ventetider som inkluderer påsken. For somatikk og VOP har det vært en negativ 
utvikling i ventetider også når det sammenlignes med samme periode i fjor.  
 
Innen VOP og BUP arbeides det videre med flere ulike tiltak for å nå målene for ventetider. 
Seksjonsvise rapporter vedrørende ventetid foreligger fortsatt ikke, men det arbeides med å 
tilrettelegge teknisk for dette slik at man kan konkretisere tiltak inn mot et mot de 
seksjoner/enheter som har størst utfordringer. Tiltakene er ikke bare knyttet opp mot ventetider, 
men forventes også å ha effekt på andel fristbrudd og økt aktivitet. 
 
Fra januar 2018 har SØ gode resultater på pakkeforløpene for kreftpasienter. Pakkeforløp for 
brystkreft og tykk- og endetarmskreft som lå på nesten 100 % har gått noe ned, men ligger fortsatt 
over målet på 70 %. Da disse pakkeforløpene har høyt volum slår dette tydelig ut på totalen. Det 
er forøvrig legemangel og presset kapasitet på begge forløpene.  
 
Pakkeforløp for prostatakreft har vedvarende dårlige resultater og det planlegges nye tiltak på 
dette området. Pakkeforløp for lungekreft er innenfor fristene. Pakkeforløp for lymfom har hatt 
litt varierende resultater de siste månedene – her er det er ikke så mange pasienter og 
pasientutsettelse får stor innvirkning. 
 
 
 
 
 
 

Faktisk Mål
Ventetid somatikk 63,6 57 59,4 54,3
Ventetid - VOP 53,4 40 51 47
Ventetid BUP 51,4 40 49,9 56,8
Ventetid TSB 25,0 40 24,9 26,2
Korridorpasienter somatikk 3,0 % 0,0 % 4,4 % 2,2 %
Andel nye pasienter i  pakkeforløp 69 % 70 % 75 % 74 %
Andel behandlet innen standard forløpstid 60 % 70 % 68 % 52 %

Denne måned Hitti l  i  
år

Hitti l  i  
fjor
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Fristbrudd 
  April April    

2017 Hovedområder Faktisk  Mål 
Fristbrudd Somatikk 2,5 % 0,0 % 1,4 % 
Fristbrud VOP 0,5 % 0,0 % 0,6 % 
Fristbrud BUP 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
 
I april var det 104 (2,5 %) fristbudd innen somatikk. Fagområder med flest fristbrudd i april var: 
barnesykdommer (44), fordøyelsessykdommer (17) og øye (16). Igangsatte fellesaktiviteter for å 
unngå fristbrudd er følgende: 

• organisering og bevissthet rundt planlegging av fremtidig aktivitet 
• verktøy for oversikt over booking frem i tid er aktivt tatt i bruk 
• tavlemøter hver 14. dag med gjennomgang og evaluering av tiltak 

Årsak til høyt antall fristbrudd innen barnesykdommer forklares med behov for omdisponering av 
legeressurser fra poliklinikk til nyfødtintensiv grunnet høyt belegg. I tillegg er det mange nye leger i 
spesialisering (LIS) som ikke har startet med poliklinisk aktivitet slik at kapasiteten er noe lavere. 
Pasientene har fått tilbud om behandling andre steder, men mange ønsker å vente på tilbud fra 
SØ. 
 
Innen VOP var det ett fristbrudd (0,5 %), men det har ikke vært fristbrudd innen BUP og TSB i april. 
 
Det har vært en nedgang i andel korridorpasienter i april sammenlignet med januar, februar og 
mars, men nivået er fortsatt for høyt og oppfølging av effekter av tiltak gjennomføres ukentlig.  

 
Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning (tall fra forrige måned i vedlegg) 
Det har vært en gradvis forbedring gjennom 2017 og 2018, men målsetting er ikke nådd. 
Resultatene 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 april 13 564 (13,8 %) kontakter med «passert planlagt tid», dette er tilsvarende nivå 
som i mars. 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 i 
tavlemøter mellom avdeling for pasientservice og booking og aktuelle avdelinger hver 14. dag. I 
tillegg er det utviklet en rapport per fagområde med oversikt over pasienter hvor det er fare for 
overskridelse av planlagt tid. Denne rapporten sendes ut alle hverdager til de fagområder dette 
gjelder. 
 
Tvang innen psykisk helsevern 
Både antall pasienter innlagt på tvang og bruk av tvangsmidler varierer fra måned til måned da 
dette påvirkes av pasientgrunnlaget. Det arbeides systematisk og kontinuerlig med å sikre riktig 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 18. juni 2018 Side 4 av 20 

Styresak nr.: 48-18  

 
bruk av tvang og å forebygge og redusere omfanget. I første halvdel av 2018 har det vært en stor 
pågang av pasienter på sykehusnivå. 
 
Avvisningsrater psykisk helsevern og TSB 
Innen VOP er avvisningsraten på de ulike DPS i april følgende:  
 

 
 
For utviklingen i 2018 vises det til vedlegg. Det er planlagt oppstart av tilbud innen ordningen 
arbeid og helse (tidligere «raskere tilbake») fra august 2018. Dette tiltaket vil blant annet kunne 
bidra til en betydelig nedgang i avvisningsraten innen VOP. Erfaringer basert på forsøk ved DPS- 
poliklinikken i Halden der man innkaller alle pasienter til en «førstekonsultasjon», vil bli evaluert 
og lagt til grunn i forbedringsarbeidet. 
 
Innen BUP er avvisningsraten mellom 31 og 38 % ved samtlige poliklinikker unntatt for BUP Halden 
som har en avvisningsrate på 5 %. Funn fra innsatsteamets arbeid vil også bli lagt til grunn for det 
videre forbedringsarbeidet.  
 
Det er store svingninger i andel avvisninger innen TSB fra måned til måned, i april er avvisnings-
ratene som følger: 

 
 
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. 
 

 Prioriteringsregelen 

Ventetid 

Snitt 2017 Faktisk 2018 
Endring i % 

Somatikk 56,5 59,4 5,1 % 

VOP 52 51 -1,9 % 

BUP 53,6 49,9 -6,9 % 

TSB 24,4 24,9 2,0 % 

 
Sammenlignet med gjennomsnittlig ventetid i fjor (tabell over) er det en nedgang innenfor VOP og 
BUP mens det har vært en økning innen somatikk (5,1 %) og TSB (2 %). 
 

Indre Østfold 43 %
Moss 23 %
Sarpsborg 37 %
Halden 15 %
Fredrikstad 46 %

Indre Østfold 29 %
Moss 5 %
Sarpsborg 9 %
Halden 10 %
Fredrikstad 21 %
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Prioriteringsregelen 

Polikliniske konsultasjoner 

Faktisk HIÅ 
2017 

Faktisk HIÅ 
2018 

Endring i % 

Somatikk 82771 86441 4,4 % 

VOP 23210 22330 -3,8 % 

BUP 14438 14469 0,2 % 

TSB 10014 10607 5,9 % 

 
Per april har det vært en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner innen VOP mens det har vært 
en økning i de andre hovedområdene. Veksten har vært størst innen somatikk med 4,4 %. 
Korrigeres det for endret registrering av døgnpasienter uten liggedøgn i akuttmottaket(*) og en 
økning i pasienter som blir snudd i akuttmottaket ville veksten innen somatikk vært redusert til 2,9 
%.   (*)Somatiske pasienter som tidligere var registrert som innlagt registreres nå som polikliniske opphold. 
 
Oversikten under viser utvikling av kostnader per 1. tertial for de ulike hovedområdene 
sammenlignet med samme periode i fjor. SØ har hatt høyere kostnadsvekst innen VOP og TSB enn 
innen somatisk virksomhet. BUP har imidlertid hatt den laveste kostnadsveksten i 1. tertial 2018. 
 

 
 
Aktivitet 
Per april har det innen somatisk virksomhet vært 1283 færre innlagte pasienter enn planlagt, mens 
det har vært 3266 flere liggedøgn. Det vil si at gjennomsnittlig liggetid har vært høyere enn de 
forutsetningene som ble lagt til grunn for plantallene. Merforbruket på liggedøgn utgjør et snitt på 
ca. 27 senger per dag. Tabellen nedenfor viser også en nedgang i antall utskrevne pasienter 
jamført med samme periode i fjor. Deler av avviket skyldes endret registreringspraksis for 
medisinske pasienter som kun 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. I tillegg er det nedgang i innlagte kirurgiske pasienter uten overnatting. Til sammen 
utgjør denne endringen en reduksjon på ca. 1250 innlagte pasienter per april.  
 
Det har vært en økning i antall pasienter som har mottatt dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett er dagbehandling og 
poliklinikk 0,1 % under plan hittil i år. 
 

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 1 637 540     419 339      99 961        70 348        1 709 937     442 309      106 564      71 819        4,4 % 5,5 % 6,6 % 2,1 %
Oslo universitetssykehus HF 5 108 734     533 546      129 831      121 229      5 324 900     556 512      145 933      130 646      4,2 % 4,3 % 12,4 % 7,8 %
Sunnaas sykehus HF 150 242        161 897        7,8 %
Sykehuset i Vestfold HF 844 925        224 137      60 548        54 974        889 079        235 384      67 000        56 623        5,2 % 5,0 % 10,7 % 3,0 %
Sykehuset Innlandet HF 1 544 217     392 182      80 119        63 360        1 628 895     408 395      83 661        69 257        5,5 % 4,1 % 4,4 % 9,3 %
Sykehuset Telemark HF 702 189        151 401      37 012        16 432        723 310        160 578      36 452        20 732        3,0 % 6,1 % -1,5 % 26,2 %
Sykehuset Østfold HF 1 040 355     243 998      64 611        47 032        1 113 788     266 339      66 864        50 752        7,1 % 9,2 % 3,5 % 7,9 %
Sykehuspartner HF 212 675        221 119        
Sørlandet sykehus HF 1 154 733     268 275      66 896        68 527        1 215 282     275 181      70 700        70 392        5,2 % 2,6 % 5,7 % 2,7 %
Vestre Viken HF 1 587 106     375 454      107 436      67 944        1 660 711     384 544      109 466      65 513        4,6 % 2,4 % 1,9 % -3,6 %
Helse Sør-Øst RHF 2 110 857     592 400      69 988        369 239      2 270 790     593 165      78 147        402 658      7,6 % 0,1 % 11,7 % 9,1 %
Elimineringer -880 000       -49 000       -              -25 000       -1 253 745    -93 183       -              -21 337       
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 15 213 572   3 151 732   716 403      854 086      15 665 963   3 229 225   764 787      917 055      3,0 % 2,5 % 6,8 % 7,4 %

Kostnader per tjenesteområde 
Per 1. tertial 2017 Per 1. tertial 2018 Endring i %  2017 til 2018
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Aktiviteten målt i DRG-poeng per april er i henhold til plan. I tallene er det forutsatt en forventet 
etterkoding tilsvarende 220 poeng.  
 
Antall innlagte pasienter innen VOP og BUP er høyere enn plan per april, dette gjelder særlig 
innleggelser på Kalnes. For poliklinisk virksomhet er TSB i henhold til plan per april, mens det innen 
VOP og BUP har vært lavere aktivitet enn planlagt for polikliniske konsultasjoner hittil i år. 2797 av 
3480 konsultasjoner per april for VOP er grunnet lavere aktivitet ved ett DPS, dette skyldes mange 
nyansettelser i perioden. Innen BUP var aktiviteten i mars isolert over plantall mens april viser et 
negativ avvik. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en marginal økning. 
 
Antall rapporterte DRG-poeng er i henhold til plan innen VOP og BUP på tross av lavere aktivitet i 
perioden. For TSB er forholdet motsatt. Det gjøres en grundigere analyse av aktiviteten for å forstå 
disse avvikene. 
 
Bemanning 
SØ har per 1. tertial en bemanningsøkning sammenlignet med samme periode i 2017 på 1,8 %, 
dvs. et snitt på 87 månedsverk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Somatikk Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 13 976 15 259 -1 283 15 324 -1 348
Antall liggedøgn døgnbehandling 49 659 46 393 3 266 48 581 1 078
Dagbehandling 12 794 12 278 516 12 067 727
Poliklinikk 86 441 87 091 -650 82 771 3 670
Antall DRG-poeng 22 788 22 486 302 21 800 988
VOP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 855 804 51 867 -12
Antall liggedøgn døgnbehandling 16 479 16 977 -498 19 648 -3 169
Ant. oppholdsdager dagbehandling 85 548 -463 67 18
Ant. polikliniske konsultasjoner 22 330 25 810 -3 480 23 210 -880
Antall DRG-poeng 3 334 3 452 -118 3 005 329
BUP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 88 74 14 95 -7
Antall liggedøgn - døgnbehandling 1 091 1 242 -151 1 188 -97
Ant. oppholdsdager dagbehandling 186 153 33 346 -160
Ant. polikliniske konsultasjoner 14 469 15 498 -1 029 14 438 31
Antall DRG-poeng 4 783 4 753 30 4 177 606
TSB Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 183 183 0 164 19
Antall liggedøgn døgnbehandling 3 997 3 540 457 4 225 -228
Antall oppholdsdager - dagbehandling 6 0 6 2 4
Ant. polikliniske konsultasjoner 10 607 10 458 149 10 014 593
Antall DRG-poeng 1 437 1 692 -255 1 635 -198
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Sykefraværet per mars er 0,1 % høyere enn til samme periode i fjor og 0,1 % høyere enn snittet i 
foretaksgruppen. Det er særlig korttidsfraværet som har hatt en negativ utvikling i januar og 
februar. Tallene for mars viser imidlertid en positiv utvikling og korttidsfraværet er redusert fra 
3,19 % i februar til 2,35 % i mars. 
 

 

 
 
 
Økonomi 

 
 
Per april har SØ et negativt resultat i forhold til budsjett på 5,1 mill. kroner etter korrigering av 
pensjonskostnader som har vært lavere enn forutsatt. Aktivitetsbaserte inntekter er høyere enn 
plan når det gjelder ISF-inntekter. Forventet etterkoding av opphold er bokført i regnskapet med 
4,7 mill. kroner. For polikliniske inntekter (røntgen og laboratorium) er avviket hittil i år på 12,7 
mill. kroner. Avviket er en følge av endret finansieringsmodell for laboratorietakster, og effekten 
er særlig knyttet til tre typer analyser. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hva effekten 
vil være og hvordan dette håndteres internt i Helse Sør-Øst for 2018. 

Sykefraværprosent Mars
Samme 
periode i 

f jor
Endring

Hittil i år per 
Mars

Samme 
periode i 

f jor
Endring

Sykehuset Østfold HF 7,9 % 8,1 % -0,3 % 8,4 % 8,3 % 0,1 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,7 % -0,1 % 8,3 % 8,0 % 0,3 %

  ØKONOMI
Budsjett Prognose

  (Alle beløp i  1000 kr)
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik 2018 2018

Basisramme 1 255 251 1 318 393 1 318 393 0 3 821 063 3 821 063
ISF inntekter somatikk 493 781 525 855 519 695 6 160 1 555 204 1 555 204
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 17 125 22 490 23 390 -900 66 180 66 180
Gjestepasienter og USK 9 694 20 876 12 725 8 151 37 787 46 787
Polikliniske inntekter 75 439 59 918 72 655 -12 737 219 247 183 247
Andre driftsinntekter 92 456 120 789 116 717 4 071 341 032 341 032
Sum driftsinntekter 1 943 746 2 068 321 2 063 576 4 745 6 040 513 6 013 513
Varekostn knyttet ti l  aktivitet 246 816 265 839 253 799 -12 040 765 837 774 837
Konserninterne gjestepasientkostnader 101 858 107 624 111 734 4 110 344 065 344 065
Lønns- og personalkostnader (inkl innleie) 1 081 105 1 154 236 1 141 664 -12 572 3 287 241 3 287 241
Pensjoner 194 645 173 505 192 318 18 813 576 954 576 954
Avskrivninger 125 326 123 222 125 549 2 327 375 514 375 514
Andre driftskostnader 253 125 282 908 290 242 7 334 846 420 846 420
Sum driftskostnader 2 002 875 2 107 333 2 115 305 7 973 6 196 031 6 205 031
Finansinntekter 675 531 460 71 1 380 1 380
Finanskostnader 19 810 16 913 18 731 1 818 55 862 55 862
Sum Finanskostnader -19 135 -16 382 -18 271 1 889 -54 482 -54 482
Resultat -78 265 -55 393 -70 000 14 607 -210 000 -246 000
Resultat justert for endret pensjon -92 890 -75 083 -70 000 -5 083

Hittil i år
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Per april er det et negativt avvik på lønns- og personalkostnader på 12,5 mill. kroner. Avviket 
gjelder særlig klinikk for medisin og klinikk for kirurgi.  
 
På kostnadssiden er det et merforbruk på varekostnader knyttet til aktivitet på 12 mill. kroner. Av 
merforbruket gjelder 6,2 mill. kroner medikamenter hvorav 4,9 mill. kroner gjelder cytostatika. 
Avviket oppveies i stor grad av merinntekter utover budsjett på ISF-refusjoner på kreftavdelingen. 
Resterende avvik på varekostnader gjelder medisinske forbruksvarer med 2,2 mill. kroner og kjøp 
av behandling i private helseinstitusjoner med 3,6 mill. kroner. 
 
Utfallet av endrede laboratorietakster er p.t. ikke kjent. Det er foreløpig innarbeidet et 
inntektsbortfall på 36 mill. kroner i prognose for 2018. Effekter av delvis utsettelse av endret 
opptaksområde er foreløpig ikke innarbeidet i prognosen. Konsekvensen vil være lavere ISF-
refusjoner og høyere gjestepasientkostnader enn opprinnelig forutsatt i budsjett.  
 

 
 
Resultat for april er et negativt avvik i forhold til budsjett på 2,1 mill. kroner. Poster med størst 
avvik i april er lønnskostnader og årsaker til avvik kommenteres under resultater per klinikk. 
Avviket på polikliniske inntekter gjelder senter for laboratoriemedisin. 
 
Resultater klinikker og enheter 
Oversikten under viser månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2. Etterslep på ISF-
inntekter er ført i mars slik at resultatene i januar er dårligere enn reelt for klinikker med ISF-
refusjon. 
 

  ØKONOMI

  (Alle beløp i  1000 kr)
Regnslkap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik

Basisramme 317 543 337 572 337 572 0
ISF inntekter somatikk 120 770 137 998 132 169 5 829
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 3 934 6 298 6 551 -253
Gjestepasienter og USK 2 657 7 697 3 233 4 464
Polikliniske inntekter 16 510 14 069 18 061 -3 992
Andre driftsinntekter 25 503 26 945 29 329 -2 384
Sum driftsinntekter 486 918 530 580 526 916 3 664
Varekostn knyttet ti l  aktivitet 56 901 64 129 63 830 -299
Konserninterne gjestepasientkostnader 24 610 30 631 28 391 -2 240
Lønns- og personalkostnader 278 695 305 696 299 188 -6 509
Pensjoner 48 682 43 313 48 080 4 767
Avskrivninger 31 534 30 737 31 370 633
Andre driftskostnader 63 313 66 709 68 990 2 281
Sum driftskostnader 503 735 541 215 539 848 -1 367
Finansinntekter 0 141 115 26
Finanskostnader 4 943 4 154 4 683 528
Sum Finanskostnader 4 942 -4 014 -4 568 554
Resultat -21 760 -14 649 -17 500 2 851
Resultat justert for endret pensjon -26 682 -19 571 -17 500 -2 071

Mars
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Klinikk for kirurgi 

 
 
Klinikk for kirurgi har et positivt avvik på ISF-poeng per april på 107 i forhold til plan. Det har vært 
færre innlagte pasienter enn planlagt og færre enn til samme tid i fjor. Nedgangen sammenlignet 
mot fjoråret gjelder i all hovedsak færre pasienter med 0 liggedøgn, dvs. at flere pasienter blir 
snudd i akuttmottaket. Aktivitet for dagbehandling og poliklinikk er tilnærmet i henhold til plan.  
Gjennomsnittlig liggetid hittil i år er på 3,2 døgn mens plantall er 2,7 døgn. Gjennomsnittlig liggetid 
siste måned er 3,0 døgn. 
 
Forbruk av personell er høyere enn planlagt for perioden. Det har også vært en økning i 
sykefravær per mars sammenlignet med samme periode i fjor og andelen av overtid er høyere enn 
forutsatt i budsjett. 
 
Per april har klinikk for kirurgi et negativ økonomisk resultat på 13,6 mill. kroner (tabell under). Det 
økonomiske avviket er hovedsakelig knyttet til bemanningskostnader. Av avviket på varekostnader 
utgjør innleie av personell 2,7 mill. kroner. Merkostnader til lønn utgjør 10,5 mill. kroner for 
perioden, i tillegg til merforbruk innleie. Inntekter for perioden er 4,8 mill. kroner over plan og 
gjelder i all hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert. 
 
Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik  
3 Salgs- og driftsinntekt -299 103 784  -317 716 355  -312 846 975  4 869 380  
4 Varekostnad 44 661 738  53 594 831  46 634 970  -6 959 860  
5 Lønnskostnad 266 405 505  273 728 495  263 188 127  -10 540 368  
6-7 Annen driftskostnad 4 331 319  4 031 766  3 023 877  -1 007 889  
Totalsum     16 294 778  13 638 737  0     -13 638 737  

Klinikknivå Januar Februar Mars April Totalt Budsjett Avvik
10 administrerende direktør med staber 15 504 077  9 559 146    14 074 907  10 059 580 49 197 709  69 999 949 20 802 240
31 divisjon FM (Facility Management) -7 076 925   -401 559      -1 746 046   -532 098      -9 756 627   0 9 756 628
40 klinikk for kirurgi 8 790 492    1 728 588    2 236 934    882 776 13 638 790  0 -13 638 790 
41 klinikk for medisin 7 572 177    2 246 647    -622 848      5 625 337 14 821 313  0 -14 821 313 
42 klinikk for kvinne-barn 1 960 497    2 200 648    604 699        -1 319 290   3 446 554    -0 -3 446 554 
445 kreftavdelingen 1 990 827    -525 182      -2 417 492   -2 386 187   -3 338 035   0 3 338 035
461 avdeling for bildediagnostikk -961 899      756 629        647 801        -216 718 225 814        -0 -225 814 
462 Senter for laboratoriemedisin -4 577 193   3 172 574    5 467 916    4 816 946 8 880 243    -0 -8 880 243 
47 klinikk for akuttmedisin -1 846 074   -855 667      1 152 290    -366 288      -1 915 738   1 1 915 739
51 klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling -3 146 479   82 187          1 594 247    1 353 109 -116 937      0 116 937
Totalsum 18 209 499 17 964 011 20 992 409 17 917 168 75 083 086 69 999 951 -5 083 135 

Klinikk for kirurgi Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 567         2 353         9 172         9 065         8 743         

Døgnopphold 1 124         1 277         4 369         4 901         4 702         

Dagopphold 1 459         1 525         5 582          5 319         4 966         

Polikliniske konsultasjoner 8 903         9634 35 916       36 856      33 677      

Bemanning Brutto månedsverk 903             879             900             878             885             

Sykefravær 8,0 % 7 % 8,0 % 7 % 7,4 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 883-             -              13 639-      -              16 295-      

Hittil i fjor

Denne periode Hittil i år
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For april isolert hadde klinikken et negativt avvik på 0,8 mill. kroner slik at det har vært en positiv 
utvikling siste måned. Det forventes at merforbruket på lønn og innleie vil reduseres som følge av 
at fast bemanning er på plass på intensivavdelingen og at bemanningen på operasjonsavdelingen 
vil være i henhold til plan i løpet av sommeren. Merforbruket på personellkostnader på 
døgnområder i kirurgisk avdeling viser også en positiv utvikling – avviket siste måned utgjorde 0,2 
mill. kroner. 
 
Klinikk for medisin 

 
 
Klinikk for medisin har et positivt avvik per april på 231 ISF-poeng. Aktiviteten hittil i år er noe 
lavere enn planlagt innen alle områder. Nedgangen på døgnpasienter sammenlignet med fjoråret 
gjelder i all hovedsak endret registreringspraksis som tidligere beskrevet. Bemanningsforbruket er 
høyere enn plan og det har i perioden vært høyere forbruk av overtid enn planlagt. Sykefraværet 
har i mars vist en positiv utvikling og er lavere enn samme periode i 2017. 
 
Per april har klinikk for medisin et negativt resultat på 14,8 mill. kroner (tabell under), dvs. en 
resultatforverring siste måned på 5,6 mill. kroner. Av avviket på varekostnader utgjør innleie av 
personell 4 mill. kroner. Samlet avvik på bemanningskostnader utgjør dermed 10,3 mill. kroner per 
april. Døgnområder og økt bemanning av leger i spesialisering (LIS) utgjør det største avviket. 
Merkostnader på bemanning i april utgjør 3,7 mill. kroner og resterende gjelder drifts- og 
varekostnader.   
 
Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik  
3 Salgs- og driftsinntekt -230 044 882  -287 793 332  -281 906 901  5 886 431  
4 Varekostnad 27 768 015  62 699 310  54 434 457  -8 264 854  
5 Lønnskostnad 216 406 603  232 895 366  222 667 967  -10 227 398  
6-7 Annen driftskostnad 6 320 809  7 019 813  4 804 477  -2 215 337  
Totalsum     20 450 544      14 821 157                       0     -14 821 157  
 
Pasientbelegget i klinikk for medisin har i april vært på 102 % i døgnområdene. Det vil si noe lavere 
nivå enn de foregående månedene. Det er imidlertid store forskjeller på belegg intern i klinikken. 
Pasientbelegget i hjerteseksjonen har i april vært på 115 %. Dette har bidratt til at det også i april 
har vært økt bemanningsbehov og høyt forbruk av dyre løsninger som innleie og overtid. For tiltak 
vises det til detaljert handlingsplan for å redusere overbelegg innen klinikk for medisin.  
 
 
 

Klinikk for medisin Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 333         2 078         8 528         8 297         7 787         

Døgnopphold 1 442         1 596         5 879         6 383         6 752         

Dagopphold 1 268         1 474         5 669         5 894         5 988         

Polikliniske konsultasjoner 7 594          7319 28 106      29 047      27 243      

Bemanning Brutto månedsverk 853 827             846             828             814             

Sykefravær 6,8 % 7 % 7,4 % 7 % 7,2 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 5 625-         -               14 821-      -               20 451-      

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor
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Klinikk for kvinne-barn 

 
 
Klinikk for kvinne-barn har per april et negativt avvik på ISF-poeng på 122 poeng. Det har vært 
lavere aktivitet enn planlagt både for innlagte og poliklinikk, mens dagbehandling er over plan. 
Forbruk av bemanning er høyere enn plan i april og det har vært en reduksjon i sykefravær per 
mars sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Klinikk for kvinne-barn har et negativt resultat per april på 3,4 mill. kroner (tabell under). Avviket 
skyldes lavere inntekter enn forutsatt og noen merkostnader på bemanning. Det er gjennomført 
en gjennomgang av pasientsammensetning for å avdekke eventuell manglende koding for 
perioden januar til mars og dette har medført at avviket på inntekter er redusert med 2,5 mill. 
kroner i april. ISF-baserte inntekter for klinikken vil tradisjonelt svinge gjennom året da det er 
store forskjeller i finansiering av ulike behandlinger.  
 
Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik  
3 Salgs- og driftsinntekt -98 915 041  -107 291 978  -109 327 212  -2 035 233  
4 Varekostnad 4 545 039  5 929 495  5 862 344  -67 151  
5 Lønnskostnad 96 655 814  103 688 782  102 317 870  -1 370 913  
6-7 Annen driftskostnad 1 079 368  1 120 255  1 146 998  26 743  
Totalsum       3 365 179        3 446 554                       0       -3 446 554  

 
Klinikk for psykisk helsevern og TSB 

 
 
Klinikk for psykisk helsevern og TSB har per april gjennomført færre polikliniske konsultasjoner enn 
planlagt. Avviket er i all hovedsak knyttet til ubesatte stillinger og turnover innenfor enkelte 
poliklinikker. Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og målsetting for året er at aktiviteten skal 
være i henhold til plan. Aktivitetsutviklingen i mars er positiv innen alle områder mens april viser 

Klinikk for kvinne barn Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 935             822             3 223         3 345         3 252         

Døgnopphold 752             752             2 961         3 117         3 105         

Dagopphold 198             202             832             722             754             

Polikliniske konsultasjoner 3 145          3668 12 112      13 406      12 757      

Bemanning Brutto månedsverk 352 332             344             331             328             

Sykefravær 8,1 % 7 % 8,8 % 7 % 10,9 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 1 319         -              3 447-         -              3 365-         

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor

Klinikk for psykisk helsevern og TSB Faktisk Mål Faktisk Mål

Aktivitet ISF-poeng 2 384           2 783           9 554           9 937           8 918           

Døgnopphold 286               267               1 126           1 060           1 126           

Dagopphold 90                  290               277               701               415               

Polikliniske konsultasjoner 12 796         14 392         47 406         51 766        47 662        

Bemanning Brutto månedsverk 1148 1 151           1 152           1 142           1 127           

Sykefravær 9,3 % 7 % 9,7 % 7 % 9,0 %

Økonomi Resultat (tall i 1000) 1 335-           -                116               -                1 733-           

Denne periode Hittil i år

Hittil i fjor
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en litt negativ utvikling. Det er forbrukt færre månedsverk enn planlagt hittil i år. Dette har bidratt 
til høyere forbruk av innleie enn budsjettert. Sykefraværet er økt fra 9 % hittil i fjor til 9,7 % hittil i 
2018. 
 
Økonomisk resultat per april er et positivt avvik på 0,1 mill. kroner (tabell under). Av avviket på 
varekostnader utgjør innleie av personell 7,6 mill. kroner og dekkes i all hovedsak av ledige 
lønnsmidler. Resterende avvik gjelder kjøp av gjestepasientplasser – private og offentlige. Deler av 
merkostnadene dekkes gjennom høyere salg av gjestepasientplasser enn forutsatt.  
 
Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik  
3 Salgs- og driftsinntekt -344 618 930  -356 987 002  -352 850 340  4 136 662  
4 Varekostnad 28 808 153  32 624 214  19 882 380  -12 741 834  
5 Lønnskostnad 309 382 757  319 302 219  325 904 519  6 602 300  
6-7 Annen driftskostnad 4 694 783  4 943 633  7 063 441  2 119 808  
Totalsum      -1 733 237          -116 937                       0           116 937  
 
Divisjon FM (Facility management) 
Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik  
3 Salgs- og driftsinntekt -182 646 211  -199 054 204  -190 747 113  8 307 091  
4 Varekostnad 10 252 891  10 876 481  10 634 906  -241 575  
5 Lønnskostnad 82 820 716  82 878 751  85 906 865  3 028 114  
6-7 Annen driftskostnad 93 704 416  95 537 357  94 205 342  -1 332 015  
Totalsum       4 131 813       -9 761 616                       0        9 761 616  
 
Divisjon FM har et positivt resultat per april på 9,7 mill. kroner (inntekter og lønn).  Alle avdelinger 
i FM har positive resultater, men det er spesielt 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 -810 926 326  -824 748 718  -815 897 527  8 851 191  
4 Varekostnad 249 406 114  227 691 493  228 939 669  1 248 176  
5 Lønnskostnad 294 252 306  302 052 847  313 449 756  11 396 909  
6 Av- og nedskrivning 125 325 728  123 221 519  125 548 740  2 327 221  
6-7 Annen driftskostnad 158 562 734  188 766 516  179 997 776  -8 768 740  
8 Finansinntekt og kostnad 19 128 278  16 376 335  18 270 595  1 894 260  
Totalsum     35 748 835      33 359 993      50 309 010      16 949 017  
 
Oppsummeringen av resterende områder har et positivt avvik på 16,9 mill. kroner, korrigert for 
endring i pensjonskostnader.  Positivt avvik på lønn utgjør 11,4 mill. kroner og 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 forskingsfond. 
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Ledelsens gjennomgåelse (LGG) - risikostyring, oppfølging og forbedring av drift   

Overordnede føringer 
Helse Sør Øst RHF (HSØ) skal sørge for at befolkingen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehuset Østfold HF (SØ) skal 
nå følgende overordnede styringsmål:  

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 

For å tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i SØ for 2018, vises til målene under som er 
hentet fra HSØ Plan for strategisk utvikling 2013-2020 med konkrete ambisjoner om 
tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av ForBedring-undersøkelsen  
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 

«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» som trådte i kraft 1. 
januar 2017 beskriver ledelsens plikt til å evaluere virksomheten i § 8f: «Minst en gang årlig 
systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og 
informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring av virksomheten.» I veilederen til forskriften er dette definert som ledelsens 
gjennomgåelse (LGG). Ledelsens gjennomgåelse skal i hovedsak besvare: 
• Oppnås ønskede mål og resultater? 
• Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 
• Fungerer styringssystemene som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 

virksomheten? 
 

Sammenheng mellom overordnede føringer og oppfølging av lederavtaler 
(fra dokumentet «Virksomhetsstrategi 2018 – 2021 for Sykehuset Østfold») 
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Modell for risikostyring av virksomheten 
Rammeverk for risikostyring på overordnet nivå i helseforetaket har som mål å utvikle, iverksette, 
overvåke og synliggjøre løsninger som bidrar til kontinuerlig forbedring. Rammeverket er integrert 
i den overordnede strategiske og driftsmessige gjennomføringen, hvor de organisasjonsmessige 
løsningene inneholder planer, ressurser, prosesser og aktiviteter som påvirker ansvarsområder og 
bidrar til å forme handlingsplanene. 

Med utgangspunkt i planlagte aktiviteter og resultatmål som grunnleggende faktorer for føringene 
for virksomheten, kan det skisseres en modell for risikostyring som ivaretar utvikling og forbedring 
gjennom året. 

 

Mål for risikostyring  
En enkel risikovurdering av oppdrag og bestilling gjennomføres for å identifisere risikoer som kan 
true oppfyllelsen av virksomhetens mål og krav fra Helse Sør-Øst og Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det er et verktøy for styret og ledelsen til å identifisere hvilke områder 
som bør ha høyest prioritet i kommende periodes innsats og internkontrollarbeid. Videre vil 
risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen av virksomheten med tiltak og prioriteringer for 
systematisk og strukturert oppfølging.  

Risikostyringen forutsetter at man ved hjelp av avvikshåndtering, interne revisjoner og eksterne 
tilsyn holder oversikt over områder med fare for svikt og manglende måloppnåelse. Basert på 
kunnskap om risikoområdene kan svikt forebygges ved at det utarbeides gode tiltaksplaner for de 
områdene som er forbundet med størst risiko. Den tertialvise gjennomgangen med oppfølging av 
status i forhold til krav og føringer i oppdrag og bestilling gir mulighet for å iverksette korrigerende 
tiltak etter vurdering av effekten av allerede iverksatte eller pågående tiltak. 
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Det er gjennomført en egen årlig ledelsens gjennomgåelse av miljøstyringssystemet i styresak 25-
18. Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet legges fram for sykehusledelsen og styret en 
gang i løpet av året og utarbeides av informasjonssikkerhetsansvarlig i SØ. 

Mål Resultat 1. tertial Risiko Tiltak Status/effekt 1. 
tertial 

1. Redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Ingen fristbrudd. Fristbrudd 1,5 % hittil i år  

Størst utfordring innen øye, 
barnesykdommer og 
fordøyelsessykdommer. 

 Daglig gjennomgang av 
ventelister. 
Ukentlige tavlemøter. 
Inngå samarbeidsavtale med 
avtalespesialistene i fylket. 

Reduksjon av andel 
fristbrudd fra samme 
periode 2017, som var 
1,7 %. 

Ventetid skal være < 40 dager 
i psykisk helsevern og TSB 
Og < 57 dager for somatikk. 

Psykisk helsevern VOP 53 
dager og TSB 25 dager. 
BUP 51 dager. 
Somatikk 59 dager. 

 Samarbeider i innsatsteam 
med Sykehuspartner i DPS. 
Arbeide systematisk med å gi 
time til lengst ventende. 
Timebøker åpne 6 måneder. 
Det er inngått avtaler om kjøp 
av tjenester på fagområder 
med lengst ventetid.  
Seksjonsvis rapportering.   

Ventetiden i psykisk 
helsevern som helhet 
er redusert i forhold til 
1. tertial 2017. Størst 
reduksjon i BUP og 
TSB. 
Somatikk har ventetid i 
overkant av målet og 
økning fra 2017. 

Alle pasientene skal få time i 
første brev etter mottatt 
henvisning. 

Psykisk helsevern 90 % 
Somatikk 73 % 

 Direktebooking. Lang plan-  
leggingshorisont.  

 

Redusere andel pasienter med 
passert planlagt tid. 

13,8 % av pasientene 
passerte planlagt tid i 1. 
tertial. Høyest andel innen 
nevrologi, hjerte- og lunge 
sykdommer og endokrinologi  

 Kontrollpasienter får time i 
hånda etter konsultasjon. 
Oppfølging i tavlemøter. 
Daglig oversikt over pasienter  
som nærmer seg planlagt tid. 

Høyere andel 
pasienter ble utsatt i 1. 
tertial av 
kapasitetshensyn. 

Redusert variasjon i 
måloppnåelse for pakkeforløp 
kreft.  

Hittil i år er 75 % av 
pasientene inkludert ii 
pakkeforløp kreft og 
behandlingen er startet innen 
definerte forløpstider. 

 Øke ressurser som i rollen 
som forløpskoordinator. 
Effektivisere utredning og 
sikre god kapasitetsutnyttelse 
på operasjon. 

Forbedring 2 % 
(prosentpoeng) mot 
samme tidsrom i 2017. 

Minst 70 % av kreft-
pakkeforløpene skal være 
gjennomført innenfor 
standard forløpstid. 

Hittil i år er 68 % av forløpene 
gjennomført innen standard 
forløpstider. Best resultat på 
hele pakkeforløp gjennomført 
i SØ, med føflekkreft (97 %), 
brystkreft (91 %) og tykk- og 
endetarmskreft (80 %). 

 Videreføre avtale med Hamar 
sykehus om operasjon av 
pasienter med prostatakreft.  
Fokusere på gynekologisk og 
urologisk kreft. 
I løpet av 2018: vurdere 
muligheten for å overta drift 
av 2 stråleenheter fra OUS. 

Forbedring med 16 % 
(prosentpoeng) mot 
samme tidsrom 2018. 
Ledere på alle nivåer 
må følge opp 
resultatene. 

2. Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB 
Prioritere BUP og DPS Det har vært en økning, men 

ikke tilstrekkelig vekst og 
aktiviteten er lavere enn plan. 

 Styrket bemanning i 
tilknytning til overtakelse av 
pasienter fra Vestby 
kommune 
Styrket bemanning VOP i 
tilknytning til etablering 
«arbeid og helse» 
Monitorering og oppfølging av 
sentrale parametre. 
Kvalitetssikre 
pasientforløpene og 
pasientadm. rutiner. 
Fokus på rekrutteringstiltak. 

 

Redusert andel avviste 
henvisninger DPS. 

Andel avviste henvisninger 
varierer med type tilbud og 
geografisk lokasjon ved DPS.  
I 1. tertial var det lavest andel 
avvisning i DPS poliklinikk 
Halden med ca. 10 % og 
høyest i DPS Fredrikstad med 
42 %. Generelt går andel 
avviste henvisninger noe ned. 

 Benytte «Fastlegeportalen» 
som verktøy for å sikre gode 
henvisningsrutiner 
Systematisk kontroll av 
prioriteringspraksis. 
Kvalitetssikring av 
inntaksmøter 
Intern benchmarking og 
erfaringsutveksling 
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Mål Resultat 1. tertial Risiko Tiltak Status/effekt 1. 

tertial 
Redusere tvang i psykisk 
helsevern. 
Færre tvangs- innleggelser 
enn i 2017. 

Tvangsinnleggelser i 1. tertial 
er på samme nivå som 2017 
med gjennomsnittlig 80 
innleggelser på §§ 3.2 og 3.3 
per måned. 

 Oppfølging av «lokal 
retningslinje for redusert og 
riktig bruk av tvang» i 
samarbeid med de ulike 
helsehusdistriktene.  
Etablere arbeidsgruppe i 
psykiatrisk avdeling som skal  
kvalitetssikre og foreslå tiltak 
for å forebygge bruk av tvang.  
Systematisk monitorering 

God oversikt over 
tvangsvedtak og 
tvangstiltak. 

Færre tvangsmiddel vedtak 
enn i 2017. 

En liten reduksjon i antall 
tvangsmiddelvedtak. 

 Opplæring kontinueres. God oversikt over 
tvangsvedtak og 
tvangstiltak. 

Implementere pakkeforløp i 
psykisk helsevern og rus. 

Pakkeforløpene er fortsatt 
under utarbeidelse. 

 Delta i høringen av forslag til 
pakkeforløp. 

 
Antall utskrivningsklare 
pasienter skal reduseres. 
både innen psykisk helsevern 
og somatikk 

Gjennomsnittlig 25 USK 
pasienter per døgn innen 
somatikk. 
Psykisk helsevern har ikke 
samme utfordring med <1 
USK pasient per døgn i 1. 
tertial, som er en betydelig 
reduksjon fra 2017. 

 Kommunikasjon og 
samhandling på individnivå 
med kommunene. USK 
koordinatorer følger opp 
overfor kommunene. 
Inngå samarbeidsavtaler med 
kommunene. 

 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Ingen korridorpasienter. Andel korridorpasienter i 1. 

tertial er 4,4 %. 
 Redusere liggetiden. 

Revurdere sengefordeling. 
Redusere antall USK pasienter. 
Intern arbeidsgruppe skal 
utarbeide egen tiltaksplan. 
Etablert USK koordinater. 

Korridorpasienter har 
gått ned i mars og 
ytterligere nedgang i 
april. 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
med innsatsområder skal 
implementeres i alle relevante 
enheter 

Alle innsatsområder i 
pasientsikkerhetsprogrammet 
er implementert på en eller 
flere relevante enheter 

 Styrke innsatsen i 
pasientsikkerhetsprogrammet. 
Arbeide med implementering i 
alle relevante enheter. 

Avklares i 
oppfølgingsmøter med 
administrerende 
direktør. 

Redusere antall skader med 
25 % fra 2012-2018 (GTT). 

Målet er nådd i 2017 med 
god margin. 

 Fortsetter med NEWS og 
journalgranskning. 

 
Lukket legemiddelsløyfe skal 
være innført i alle avdelinger. 

Innført som planlagt i alle 
somatiske døgnområder (D10 
i mai), gjenstår innføring i 
spesialavdelingene og 4 psyk 
døgnområder og DPSene 

 Fortsette implementeringen 
etter planen. Ta i bruk mobil 
APP i løpet av høsten for 
tidsbesparende skanning av 
strekkoder med 
mobiltelefonen. 

Avhengig av leveranse 
fra Sykehuspartner. 

Redusert bruk av bredspektret 
antibiotika. 

Ikke oppnådd forventet 
reduksjon i bruk av 
bredspektret AB. 

 Innføring av antibiotika 
styringsprogram. Rådgivning 
på valg av AB på pasientnivå. 
Opplæring og individuell 
tilbakemelding på 
forskrivningspraksis. 

Tiltakene har bare hatt 
forbigående effekt for 
en periode. Mangler 
fortsatt sentrale 
verktøy og ressurser i 
antibiotikastyringen. 

Sykehusinfeksjoner <3 % Prevalens rapportert til 
Folkehelseinstituttet i mars er 
3,86 %, som er bedre enn 1. 
tertial 2017 

 Håndvaskkampanje. 
Gjennomføre uformelle 
smittevernvisitter. 
Forebyggende smittevern. 
Vurdering av individuell 
forskrivningspraksis av AB. 

Resultatet oppfyller 
det nasjonale kravet < 
4,7 %, men ikke det 
regionale kravet < 3 %.  

Andel pasienter med 
hjemmedialyse 30 % 

Per 1. tertial har SØ ca 15 % 
pasienter i hjemmedialyse. 

 Gjennomfører opplæring av 
pasienter og pårørende. 
Allokere ressurser til økt 
ambulant virksomhet. 

Justert målsettingen 
for 2018 internt til 25 
% i løpet av året.  

Hjerneslag 20 % av pasientene 
får trombolyse og 50 % av 
disse får det innen 40 min. 

Målet er nådd.  Informasjon til befolkningen. 
Systematisk og strukturert 
simuleringstrening. Fokusere 
på prehospital innsats. 
Trening gjennom spill- 
teknologi. 

Måloppnåelse, derfor 
økes ambisjonene til et 
nivå der 30 % av 
hjerneslagpasientene 
skal få trombolyse. 

Økt overlevelse innen 30 
dager. 

Resultat/rapport for 2017 fra 
Folkehelseinstituttet ikke klar. 

  Uavklart status. 
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Mål Resultat 1. tertial Risiko Tiltak Status/effekt 1. 

tertial 
Sikre bemanning og 
kompetanse. 

Det er mangel på spesialister 
innen flere fagområder og for 
ulike grupper helsepersonell. 

 Rekrutterings- og 
utdanningsplan for LIS2, LIS3 
og spesialsykepleiere og øke 
antall lærlingeplasser. 
Kompetanseplan utarbeides 
per avdeling. 

 

Like mange stillinger for LIS1 
som turnusleger. 

Stillinger for LIS1 er lik antall 
turnuslegestillinger. 

 Gjennomfører LIS1 program 
med veiledning i tråd med 
vedtatte nasjonale 
læringsmål. 

Status i henhold til 
planen. 

Gjennomføre ny 
Legespesialistutdanning.  

Pilotprosjekt pågår innen 
utvalgte fagområder. 

 Utarbeider detaljerte planer 
innen alle spesialiteter. 

Status i henhold til 
planen. 

Økonomisk resultat i samsvar 
med budsjett 2018. 

Økonomisk resultat per april 
viser et overforbruk på 5 mill 
kroner. Det er utfordringer 
knyttet til en betydelig 
nedgang i inntektene til 
avdeling laboratoriemedisin 
som refusjon fra HELFO.  

 Øke aktivitet og redusere 
kostnader, spesielt til vikarer 
og ekstrahjelp/ overtid. 

 

Sykefravær skal reduseres 
med 0,15 % prosentpoeng i 
forhold til 2017. 

Ikke redusert i løpet av 1. 
tertial på grunn av høyere 
korttidsfravær. Per 1. april 
7,77 % og mars måned hadde 
isolert sett en nedgang på 
0,33 prosentpoeng sett mot 
2017. 

 Nærværsarbeid.  
Oppfølging av sykefravær med 
tilrettelegging i samarbeid 
med Arbeidslivs- senteret. 
Implementere gode IA-tiltak. 
HMS kartlegging og 
risikovurdering av vold og 
trusler mot medarbeidere. 

 

Økt brukermedvirkning og 
samvalg. 

Utvikling av samvalgsverktøy 
nasjonalt og regionalt. 
  

 Tilbyr flere kurs/gruppetilbud 
til pasienter og pårørende. 
Opplæring av helsepersonell i 
samvalgsverktøy. 

 

Økt forskning og kliniske 
studier. 

Foreløpig ikke målinger eller 
resultater på dette området 

 Avventer retningslinjer fra 
Helse Sør – Øst for hvordan 
det skal måles for å følge 
utviklingen 

 

 
Det er størst risiko for manglende måloppnåelse når det gjelder krav om: 

• Ingen korridorpasienter 
• Reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika 
• Størst vekst og prioritet for pasienter i BUP og DPS 
• Redusere USK pasienter i somatiske avdelinger 

 
Det er moderat risiko for mangelfull måloppnåelse når det gjelder krav om: 

• Redusere bruk av tvang og tvangstiltak i psykisk helsevern  
• Ventetiden er redusert og pasientene opplever ikke fristbrudd 
• Redusere andel pasienter med passert planlagt tid 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
Tiltakene virker i henhold til planen for måloppnåelse på områder med krav om:  

• Redusert variasjon i måloppnåelse for pakkeforløp kreft 
• Minst 70 % av kreft-pakkeforløpene skal være gjennomført innenfor standard forløpstid 
• Gjennomføre ny legespesialistutdanning 
• Minst 20 % av pasientene med hjerneslag får trombolyse og 50 % av disse får det innen 40 

minutter 
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Eksterne tilsyn  
Siden forrige rapportering har SØ hatt 3 eksterne tilsyn, henholdsvis fra: 
• Helsetilsynet/Fylkesmannens helseavdeling «Tilsyn med forskrivning av vanedannende 

legemidler» (ikke mottatt rapport) 
• Riksrevisjonen «Forvaltningsrevisjon om kontroll av avtaler om sluttvederlag» (ikke mottatt 

rapport) 
• Mattilsynet «Tilsyn med kjøkken og kafeteria på Kalnes» – det ble ikke gitt avvik eller pålegg 
 
Interne revisjoner 
Planlagte interne revisjoner januar – april er utsatt på grunn av stor arbeidsbelastning på 
avdelinger og seksjoner i klinikken. Perioden er benyttet til opplæring og kompetanseheving for 
medarbeidere i internrevisjon. Medarbeiderne har deltatt på kurs ved Teknologisk institutt og på 
kurs i ledelse og gjennomføring av interne revisjoner ved Oslo Universitetssykehus. Det er 
gjennomført 3 HMS-revisjoner og 3 miljørevisjoner i løpet av 1. tertial 2018.  
 
Uønskede hendelser 
Det er etablert overordnede prosedyrer for hva som skal meldes i Synergi for HMS og 
pasientrelaterte uønskede hendelser. SØ følger nasjonale og regionale føringer for kategorisering 
og håndtering av uønskede hendelser. Noen klinikker har konkretisert hva som skal meldes innen 
eget fagområde.  

For å bidra til læring av uønskede hendelser, klagesaker og tilsyn har alle klinikker kvalitetsråd, 
hvor hendelsene diskuteres. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 definerer meldepliktige, alvorlige 
hendelser, som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade. Disse meldes til 
Helsedirektoratet og behandles på avdelingsnivå før de gjennomgås og det fattes vedtak i 
overordnet pasientsikkerhetsutvalg for somatikk eller psykisk helsevern. De fleste uønskede 
hendelser blir håndtert på laveste nivå, som regel seksjons- eller avdelingsnivå. Det er fortsatt ikke 
et godt nok system for å sikre læring på tvers. 

Læringsnotater fra meldeordningen publiseres som nyhetssaker på intranett og sendes spesielt til 
ledere for fagområder hvor det har stor relevans. Undersøkelser viser at læringsnotatene i liten 
grad er kjent for medarbeidere på alle nivåer, og brukes lite i forbedringsarbeid. For å bedre dette 
er dette tatt inn som fast post i nettverkssamlingene for fagutviklingsrådgiverne. 

Årsaks- og hendelsesanalyser gjennomføres ved komplekse hendelser med mange avdelinger 
involvert. Det er behov for flere medarbeidere som kan metoden og eventuelt en forenklet 
metode for å analysere flere hendelser.  

§ 3-3 meldinger til Helsedirektoratet meldes av kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen i Synergi 
etter daglig screening av registrerte hendelser. Det vurderes at det i stor grad er relevante 
hendelser som meldes. Varsling til Statens helsetilsyn av alvorlige hendelser § 3-3 a med dødsfall 
eller betydelig skade på pasient (hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko) fungerer 
godt teknisk, men er muligens ikke tilstrekkelig kjent blant helsepersonell. Antall varsler har gått 
ned de siste to årene.  

Det gjennomføres årlige oppfølgingsmøter i mai/juni mellom administrerende direktør og ledelsen 
for klinikker og avdelinger med kvalitet og pasientsikkerhet som tema. Her gjennomgås blant 
annet hvordan man arbeider med uønskede hendelser, EK og risikovurderinger samt 
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kvalitetsindikatorer og forbedringsarbeid. Administrerende direktør, fagdirektør og kvalitetssjef 
følger opp avdelingenes arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring ved hjelp av 
pasientsikkerhetsvisitter. 

EK kvalitets- og dokumentstyringssystemet  
EK er godt etablert som system for styrende dokumenter, og det er relativt få henvendelser om 
sentral brukerstøtte. Det tilbys støtte til ledere for oppdatering av internkontrolldokumenter i 
henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
Brukeropplæring gjennomføres jevnlig både individuelt og i form av work-shops. Det er etablert et 
eget nettverk av EK-ansvarlige og det er etablert rutiner for å gjøre overgripende prosedyrer kjent. 
Mange enheter har utarbeidet egen startside som gir økt brukervennlighet. Det er en økende 
bevissthet knyttet til eksisterende og overlappende prosedyrer ved opprettelse av nye 
dokumenter. Målet er fortsatt en betydelig reduksjon av antall prosedyrer og dokumenter. 

Det foreligger en overordnet rutine for dokumentstyring, og de fleste klinikkene har etablert egne 
dokumentstyringsrutiner. 

Risikomodulen i EK tas i bruk i økende grad, og det gjennomføres risikovurderinger både i kliniske 
avdelinger og i staber og støttefunksjoner. 

Etter dataangrepet mot Helse Sør-Øst i januar 2018, har det vært betydelige utfordringer med 
treghet og ustabilitet i EK og mye «nede-tid» på EK-web. Funksjonaliteten med tilgang via en 
applikasjon på mobiltelefoner har ikke vært tilgjengelig etter dette og vil muligens ikke bli aktuelt å 
gjenopprette på grunn av mangelfull sikkerhet. For å øke sikkerhetsnivået skal EK legges til en 
egen ekstern server, men av hensyn til kapasiteten i Sykehuspartner blir det ikke gjennomført før 
etter sommerferien. 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at resultatene for SØ per 1. tertial 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 
målsettinger som er gitt fra eier.  
 
SØ har områder med definert høy risiko for manglende måloppnåelse. Disse er korridorpasienter, 
bruk av bredspektret antibiotika, vekst og prioritet av pasienter innenfor psykisk helsevern og TSB, 
samt reduksjon av USK-pasienter (overliggere) i somatiske avdelinger. Det jobbes aktivt og 
kontinuerlig med en rekke tiltak for å redusere risiko og nå målene.  
 
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 det arbeides videre med de tiltak som er iverksatt med tanke på å sikre at 
aktivitet innen VOP og BUP økes. Per 1. tertial oppfyller SØ prioriteringsregelen når det gjelder 
ventetider. Poliklinisk aktivitet viste i mars en positiv utvikling i forhold til budsjett, på alle 
områder innen psykisk helsevern og TSB. April viser imidlertid en negativ utvikling og det er behov 
for styrking av tiltak. 
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Per april har SØ et økonomisk resultat som er 5 mill. kroner dårligere enn budsjettert. 
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 klinikk for 
medisin. 
 
Det er i 2018 budsjettert med en økning i bemanning i SØ, både i forhold til budsjett og i forhold til 
forbruk i 2017. I april er forbruket 83 månedsverk over plan og det har 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 tiltakene som er igangsatt. 
 
Det er planlagt med en høy aktivitet innen alle områder gjennom hele 2018. Per april er aktiviteten 
noe lavere enn planlagt på flere områder. De aktivitetsbaserte inntektene er imidlertid i henhold 
til plan. I budsjett for 2018 er det forutsatt overføring av hele opptaksområdet for Vestby 
kommune fra 2. mai 2018. Effekten er innarbeidet i aktivitetsplaner og budsjett. Beslutning om 
utsettelse av akuttpasienter innen medisin, kirurgi og ortopedi vil medføre lavere aktivitet, og 
dermed reduserte inntekter, enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. I tillegg vil utsettelsen gi 
høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert. Disse effektene er foreløpig ikke innarbeidet i 
prognose for året. 
 
Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til finansiering av laboratoriene for 2018. Fra 1.1.18 ble det 
innført nytt finansieringssystem og det er varslet at enhetspriser vil være i endring gjennom hele 
året. Per april har senter for laboratoriemedisin et negativ avvik i forhold til budsjett på 13,9 mill. 
kroner basert på de takstene som nå gjelder.   
 
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. Per april utgjør manglende kompensasjon 1,2 mill. kroner. 
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