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Månedsrapport per juli 2018  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) har per juli et økonomisk resultat som er 16 mill. kroner dårligere enn 
budsjettert. Aktiviteten, målt i ISF-refusjoner, er i henhold til plan og poliklinisk aktivitet innen 
psykisk helsevern viser en positiv utvikling.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar månedsrapport per juli 2018 til etterretning. 
 
 
Sarpsborg, den 10.09.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport per juli 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Styret tar månedsrapport per juli 2018 til etterretning. 
 

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

 
 
Det har vært en økning i ventetid innen somatikk hittil i år sammenlignet med samme periode i 
2017. Innen VOP, BUP og TSB er ventetiden redusert sammenlignet med fjoråret. Målsetting for 
året er å ha ventetider som er i henhold til nasjonale målsettinger for alle hovedområder. Innen 
VOP og BUP arbeides det med flere ulike tiltak for å nå målsetting for ventetider:  
 

• Bedre muligheter for måling og månedlig oppfølging. Dvs. sikre tilgang til seksjonsvise 
rapporter for ventetid, slik at man kan konkretisere 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). 

• 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.  

• Måling 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 54 57 59 55
Ventetid - VOP 44 40 46 48
Ventetid BUP 43 40 49 56
Ventetid TSB 19 40 22 25
Korridorpasienter somatikk 1,3 % 0,0 % 3,7 % 2,3 %

Denne måned
Hittil i år

Hittil i 
fjor
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Pakkeforløp 
 

 
 

Rundt årsskiftet 2017/2018 hadde SØ gode resultater på pakkeforløpene for kreftpasienter (se 
figur neste side).  I april og mai var det en negativ utvikling grunnet dårligere resultater på 
volumpasienter (brystkreft og tykk- og endetarmskreft), som falt fra en måloppnåelse på rundt 
100 % til nærmere 70 %. Denne utviklingen er snudd og i juni og juli og samlet sett er alle 
pakkeforløpene innenfor måltall på 70 %. Pakkeforløp for prostatakreft har lav måloppnåelse over 
tid. Koordinatorfunksjonen er forsterket og det forventes en positiv utvikling også innen dette 
forløpet. 
 
Fristbrudd 
 

 
 
I juli var det 64 (1,9 %) fristbudd innen somatikk. Fagområder med flest fristbrudd var fordøyelses-
sykdommer (22), øre-nese-hals (14) og øye (10). Igangsatte fellesaktiviteter for å unngå fristbrudd 
er følgende: 

 

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

Hovedområder Faktisk Mål
Fristbrudd Somatikk 1,9 % 0,0 % 1,9 %
Fristbrud VOP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fristbrud BUP 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Juli Juli    
2017
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Årsak til høyt antall fristbrudd innen fordøyelsessykdommer forklares med stort fokus på 
kontrollaktivitet. Pasientene har fått tilbud om behandling andre steder, men mange ønsker å 
vente på tilbud fra SØ. Innen øre-nese-hals har det vært en betydelig vekst i antall henvisninger. 
Avdelingen har nå endret praksis i forhold til innkalling av pasienter og har per juli ingen fristbrudd 
på ventende pasienter. 
 

Det har ikke vært fristbrudd innen VOP, BUP og TSB i juli. 
 

Det har vært en betydelig nedgang i andel korridorpasienter i juli sammenlignet med tidligere 
måneder i 2018.   
 

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 juli 14587 (14 %) kontakter med «passert planlagt tid». Dette er liten nedgang 
sammenlignet med forrige måned. 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. Dette er et område det vil bli satt økt fokus på i SØ gjennom tett rapportering og 
oppfølging i alle ledermøter. 
 
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. 
 

    
 
Sammenlignet med 2017 er det en nedgang i gjennomsnittlige ventetider både innenfor VOP, BUP 
og TSB, mens det har vært en økning innen somatikk. Dette betyr at SØ oppfyller prioriterings-
regelen på dette området. Målt i aktivitet for polikliniske konsultasjoner oppfyller ikke SØ 
prioriteringsregelen da aktiviteten innen VOP fortsatt er lavere hittil i 2018 sammenlignet med 
samme periode i fjor. Det har imidlertid vært en positiv utvikling siste måned. 
 
 
 
 

Somatikk 56,5 59 4,4 %

VOP 52 50 -3,8 %

BUP 53,6 49 -8,6 %

TSB 24,4 22 -9,8 %

Prioriteringsregelen

Ventetid

Snitt 2017
Faktisk 2018 

HIÅ
Endring i %

Somatikk 140297 144597 3,1 %

VOP 37841 36534 -3,5 %

BUP 22478 22613 0,6 %

TSB 16138 17215 6,7 %

Prioriteringsregelen

Polikliniske konsultasjoner

Faktisk HIÅ 
2017

Faktisk HIÅ 
2018

Endring i %
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Aktivitet 
 

 
 

Per juli har det innen somatisk virksomhet vært 2060 færre innlagte pasienter enn planlagt, mens 
det har vært 5190 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. 25 senger per dag. Oversikten viser også en nedgang i antall utskrevne pasienter sammenlignet 
med samme periode i fjor. Deler av avviket skyldes endret registreringspraksis for enkelte 
pasienter som kun oppholder seg i akuttmottaket (ca. 1 600 per juli). 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 økning i antall pasienter som har mottatt dagbehandling og polikliniske 
konsultasjoner sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Aktiviteten målt i DRG-poeng per juli er i henhold til plan. I tallene er det forutsatt en forventet 
etterkoding tilsvarende 300 poeng. Historisk gjennomsnittlig etterkoding utgjør ca. 345 poeng per 
måned. 
 
Antall innlagte pasienter innen VOP, BUP og TSB er noe over plan per juli, mens det innen VOP og 
BUP har vært lavere aktivitet enn planlagt for polikliniske konsultasjoner hittil i år. Det er igangsatt 
flere ulike tiltak for å øke aktiviteten innen disse områdene. Ett av disse er etablering av tilbudet 
arbeid og helse som ble igangsatt i august/ september, foreløpig er det planlagt for om lag 4500 
konsultasjoner pr. år. Det vurderes også mulighet for – i en periode – å tilrettelegge for 
kveldspoliklinikk for å hente inn «etterslepet» fra tidligere i år. 
 
Innen VOP inneholder plantallene 2400 konsultasjoner knyttet til FACT-team i samarbeid med 
Sarpsborg kommune. Nivået var satt for høyt og hittil i år er det registrert ca. 400 konsultasjoner. 
Dette etterslepet forventes ikke å kunne hentes inn. 

Somatikk Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 24 619 26 679 -2 060 26 343 -1 724
Antall liggedøgn døgnbehandling 85 620 80 430 5 190 85 485 135
Dagbehandling 21 528 20 967 561 20 774 754
Poliklinikk 149 937 146 344 3 593 140 296 9 641
Antall DRG-poeng 38 882 38 787 95 36 798 2 084
VOP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 1 487 1 400 87 1 563 -76
Antall liggedøgn døgnbehandling 31 603 29 574 2 029 34 627 -3 024
Ant. oppholdsdager dagbehandling 238 827 -589 133 105
Ant. polikliniske konsultasjoner 36 534 41 814 -5 280 37 841 -1 307
Antall DRG-poeng 5 200 5 596 -396 4 911 289
BUP Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 152 127 25 153 -1
Antall liggedøgn - døgnbehandling 1 742 2 010 -268 1 788 -46
Ant. oppholdsdager dagbehandling 300 268 32 465 -165
Ant. polikliniske konsultasjoner 22 613 24 181 -1 568 22 478 135
Antall DRG-poeng 7 486 7 480 6 6 500 986
TSB Realisert Plan Avvik 2 017 Endring
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 320 305 15 280 40
Antall liggedøgn døgnbehandling 6 886 5 921 965 7 405 -519
Antall oppholdsdager - dagbehandling 17 0 17 5 12
Ant. polikliniske konsultasjoner 17 215 16 788 427 16 138 1 077
Antall DRG-poeng 2 143 2 713 -570 2 584 -441
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Antall rapporterte DRG-poeng er noe lavere enn plan innen TSB på tross av høyere aktivitet i 
perioden. For BUP er forholdet motsatt. Innen VOP er avviket fra plan prosentvis lavere målt i 
DRG-poeng enn for antall konsultasjoner. 
 
Bemanning 
Fra 2018 rapporteres bemanningstall via felles datauttrekk i HSØ, noe som har ført til enkelte 
endringer i rapportering av antall månedsverk. Dette skyldes to forhold; i noen tilfeller er det 
lønnskoder som i tidligere rapportering ikke har vært rapportert med tilhørende månedsverk. Det 
andre forholdet gjelder feil bruk av koder i SØ – dette har ført til feilaktig rapportering av 
månedsverk hvor det i realiteten ikke er utført merarbeid. Ny kode er nå opprettet og det vil ikke 
lenger være mulig å kontere feil. Dette utgjør pt. ca. 24 årsverk. 
 
Fra mars i år er det valgt å ta i bruk standardrapportering fra HSØ. Dette medfører at 
rapporteringen vil vise et høyere merforbruk på bemanning enn hva som er reelt. Dette avviket vil 
gradvis bli redusert når riktig kode blir benyttet i SØ.  
 

 
 
I juli har det vært et reelt merforbruk i forhold til plan på 45 månedsverk og akkumulert avvik 
utgjør i snitt 85 månedsverk.  
 
Sykefraværet har økt sammenlignet med samme måned i fjor og er også høyere i SØ enn snittet 
for Helse Sør-Øst foretaksgruppen. 
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Økonomi 
 

 
 
Per juli har SØ et negativt resultat i forhold til budsjett på 16 mill. kroner. Aktivitetsbaserte 
inntekter er høyere enn plan når det gjelder ISF-inntekter. Dette skyldes delvis høyere refusjoner 
enn budsjettert på biologiske legemidler. Forventet etterkoding av opphold er bokført i regnskapet 
med 6,5 mill. kroner. For polikliniske inntekter (røntgen og laboratoriesenter) er avviket hittil i år 
på 26,4 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 HSØ for 2018. 
 
Per juli er det et negativt avvik på lønns- og personalkostnader på 19,6 mill. kroner (klinikk for 
medisin/ klinikk for kirurgi).  
 
På kostnadssiden er det et merforbruk på varekostnader knyttet til aktivitet på 24,8 mill. kroner. 
Kostnadsavviket fordeler seg på kjøp av helsetjenester fra andre (6,1 mill. kroner), medikamenter 
(9,7 mill. kroner) og annet forbruksmateriell (implantater og instrumenter, 9 mill. kroner). Avviket 
på medikamenter dekkes i all hovedsak av høyere ISF-refusjon for legemidler enn forutsatt i 
budsjett. 
 
Effekter av delvis utsettelse av endret opptaksområde for SØ (Vestby) er foreløpig ikke innarbeidet 
i prognosen. Konsekvensen vil være lavere ISF-refusjoner og høyere gjestepasientkostnader enn 
opprinnelig forutsatt i budsjett.  For ø-hjelpspasienter for perioden mai til juli utgjør økte 
gjestepasientkostnader til Ahus 4,2 mill. kroner og bortfall av ISF-refusjoner 4 mill. kroner.    
 

  ØKONOMI
Budsjett Prognose

  (Alle beløp i 1000 kr)
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik 2018 2018

Basisramme 2 097 016 2 152 930 2 186 393 -33 463 3 821 063 3 821 063
ISF inntekter somatikk 840 364 909 764 897 235 12 528 1 555 204 1 555 204
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 27 012 36 070 37 169 -1 099 66 180 66 180
Gjestepasienter og USK 23 327 34 519 22 045 12 474 37 787 46 787
Polikliniske inntekter 130 818 95 864 122 262 -26 398 219 247 183 247
Andre driftsinntekter 156 395 201 822 199 730 2 091 341 032 341 032
Sum driftsinntekter 3 274 933 3 430 968 3 464 835 -33 867 6 040 513 6 013 513
Varekostn knyttet til aktivitet 428 977 468 614 443 802 -24 812 765 837 774 837
Konserninterne gjestepasientkostnader 182 014 195 943 198 449 2 507 344 065 344 065
Lønns- og personalkostnader (inkl innleie) 1 792 767 1 880 421 1 860 795 -19 626 3 287 241 3 287 241
Pensjoner 340 676 304 012 336 557 32 545 576 954 576 954
Avskrivninger 220 056 216 014 219 620 3 606 375 514 375 514
Andre driftskostnader 445 641 476 466 496 194 19 728 846 420 846 420
Sum driftskostnader 3 410 130 3 541 469 3 555 416 13 948 6 196 031 6 205 031
Finansinntekter 1 126 884 805 79 1 380 1 380
Finanskostnader 33 349 28 839 32 724 3 885 55 862 55 862
Sum Finanskostnader 32 223 -27 955 -31 919 3 963 -54 482 -54 482
Resultat -167 420 -138 456 -122 500 -15 956 -210 000 -246 000

Hittil i år
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Resultat for juli er et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,6 mill. kroner. Poster med størst 
negativt avvik i juli er ISF-refusjoner, polikliniske inntekter i senter for laboratoriemedisin og 
gjestepasientkostnader.  
 
Resultater klinikker mv. 
 

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. 
 

 
 
Resultater for de største klinikkene kommenteres nedenfor. 
 
 
 
 
 
 

  ØKONOMI

  (Alle beløp i  1000 kr)
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018 Budsjett Avvik

Basisramme 254 375 246 260 251 040 -4 780
ISF inntekter somatikk 99 623 109 422 116 020 -6 598
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB 1 694 2 931 2 517 414
Gjestepasienter og USK 3 954 3 797 3 077 720
Polikliniske inntekter 13 371 9 234 12 040 -2 805
Andre driftsinntekter 19 739 23 251 24 138 -886
Sum driftsinntekter 392 756 394 895 408 831 -13 936
Varekostn knyttet ti l  aktivitet 53 926 60 057 61 243 1 186
Konserninterne gjestepasientkostnader 16 646 25 536 22 909 -2 627
Lønns- og personalkostnader 204 339 191 585 190 597 -988
Pensjoner 48 751 43 594 48 080 4 486
Avskrivninger 30 829 30 772 31 347 575
Andre driftskostnader 57 774 59 942 67 643 7 701
Sum driftskostnader 412 266 411 485 421 818 10 334
Finansinntekter 99 108 115 -7
Finanskostnader 4 758 4 623 4 628 4
Sum Finanskostnader 4 658 -4 516 -4 513 -3
Resultat -24 168 -21 106 -17 500 -3 606

Juli

Klinikknivå Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Totalt
10 administrerende direktør med staber 1 947 657   7 882 566   4 706 488   5 780 573 8 756 084 10 212 270 -1 175 758 38 109 880   
31 divisjon FM (Facility Management) 7 076 925   401 559       1 746 046   532 098       1 714 112   724 786 7 248 266 19 443 791   
40 klinikk for kirurgi -8 790 692  -1 362 782  -2 236 933  -882 777 -3 601 776 527 202 -3 135 852 -19 483 609  
41 klinikk for medisin -7 523 923  -2 188 371  631 595       -5 622 366 -8 029 919 -3 728 009 -10 238 187 -36 699 180  
42 klinikk for kvinne-barn -1 960 497  -2 200 648  -604 699     1 319 290   143 160       290 256 -2 025 599 -5 038 737    
445 kreftavdelingen -1 990 827  525 182       2 417 492   2 386 187   2 252 224   3 260 963 2 284 907 11 136 128   
461 avdeling for bildediagnostikk 961 899       -756 629     -647 801     216 718 -764 731 -2 473 299 412 053 -3 051 790    
462 Senter for laboratoriemedisin 4 577 193   -3 172 574  -5 467 916  -4 816 946 -3 794 413 -7 592 374 -1 961 997 -22 229 027  
47 klinikk for akuttmedisin 1 846 074   855 667       -1 152 290  366 289       844 874       -2 105 833 291 791 946 572        
51 klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 3 146 479   -82 187       -1 594 247  -1 353 109 -1 992 408 -1 908 732 4 694 589 910 386        
Totalsum -709 711 -98 217 -2 202 265 -2 074 043 -4 472 794 -2 792 771 -3 605 785 -15 955 586 
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Klinikk for kirurgi 
 

 
 

Klinikk for kirurgi har et avvik i ISF-poeng per juli på 78 i forhold til plan. Det har vært færre 
innlagte pasienter enn planlagt mens aktivitet for dagbehandling og poliklinikk er høyere enn plan. 
I all hovedsak skyldes avvikene endret registrering av døgnpasienter med 0 liggedager. Disse 
pasientene ble fra sommeren 2017 registrert som polikliniske pasienter mens de tidligere ble 
registrert som døgnopphold. Det har vært flere liggedøgn enn planlagt til tross for færre 
inneliggende, dvs. økt liggetid. Gjennomsnittlig liggetid hittil i år er på 3,0 døgn mens plantall er 
2,7 døgn. Gjennomsnittlig liggetid siste måned er 3,0 døgn. 
 

Forbruk av personell er høyere enn planlagt for perioden. Noe av avviket skyldes overføring av 4 
overvåkningssenger fra klinikk for medisin i januar 2018. Bemanningsøkningen var ikke forutsatt i 
budsjettet. Det overføres månedlig midler fra klinikk for medisin til klinikk for kirurgi knyttet til 
dette. Det har også vært en økning i sykefravær per juni sammenlignet med samme periode i fjor 
og andelen av overtid er høyere enn forutsatt i budsjett. 
 
  

 
 

Per juli har klinikk for kirurgi et negativ økonomisk resultat på 19,8 mill. kroner. Etterkoding og 
etterslep på inntekter knyttet til gjestepasienter er bokført i mars. Det økonomiske avviket er 
hovedsakelig knyttet til bemanningskostnader. Av avviket på varekostnader utgjør innleie av 
personell 6,3 mill. kroner. Merkostnader til lønn utgjør 13 mill. kroner for perioden, i tillegg til 
merforbruk innleie. 
 

Avviket i juli på 3,1 mill. kroner gjelder særlig bemanningskostnader på intensivavdelingen hvor 
det i juli var høyt pasientbelegg. Dette har medført kostbare løsninger med overtid og innleie. 
 
Klinikk for medisin 
 

 

Klinikk for kirurgi Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor
Aktivitet ISF-poeng 1 582             1 796             15 384          15 461          14 802          

Døgnopphold 945                1 089             7 624             8 537             9 033             
Dagopphold 854                709                9 294             8 982             8 217             
Polikliniske konsultasjoner 7 795             6 851             63 296          62 655          50 723          

Bemanning Brutto månedsverk 946                917                912                884                888                
Sykefravær 6,97 % 7,00 % 7,58 % 7,00 % 6,95 %

Økonomi Resultat -3 136 0 -19 849 0 -15 139 

Denne periode Hittil i år

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -475 094 -496 162 -488 295 7 867
4 Varekostnad 81 671 91 862 78 599 -13 263 
5 Lønnskostnad 407 009 417 523 404 425 -13 098 
6-7 Annen driftskostnad 7 561 6 626 5 271 -1 356 
Totalsum 21 147              19 849 0 -19 849          

Klinikk for medisin Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor
Aktivitet ISF-poeng 1 649             2 162             14 327          15 641          13 275          

Døgnopphold 1 399             1 635             10 218          11 228          11 275          
Dagopphold 1 333             1 567             9 870             10 602          10 875          
Polikliniske konsultasjoner 4 305             4 908             47 224          48 364          38 944          

Bemanning Brutto månedsverk 952                901                867                840                827                
Sykefravær 6,75 % 7,00 % 7,07 % 7,00 % 6,63 %

Økonomi Resultat -10 238 0 -36 699 0 -33 440 

Denne periode Hittil i år
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Klinikk for medisin har et avvik per juli på 1314 ISF-poeng. Det forventes at etterkoding i juli 
måned utgjør et høyere volum enn hva som er beregnet. Aktiviteten hittil i år er lavere enn 
planlagt innenfor alle områder. Bemanningsforbruket er høyere enn plan og det har i perioden 
vært høyere forbruk av overtid enn planlagt. Sykefraværet per juni er noe høyere enn samme 
periode i fjor. 
 

 
 
Per juli har klinikk for medisin et negativt resultat på 36,7 mill. kroner.  Av avviket på 
varekostnader utgjør innleie av personell 10 mill. kroner. Samlet avvik på bemanningskostnader 
utgjør dermed 29,1 mill. kroner per juli. Dette er i hovedsak merforbruk på døgnområder og økt 
LIS-bemanning. 
 

Døgnområdene i klinikk for medisin har hatt et gjennomsnittlig belegg på 107 %. Dette har bidratt 
til at det i hele år har vært økt bemanningsbehov og høyt forbruk av dyre løsninger (innleie og 
overtid). På tross av lavere belegg i juli har dette også vært tilfelle i denne måneden. Det er 
igangsatt en rekke tiltak i klinikken for å redusere kostnader til bemanning; Det er innført ukentlige 
oppfølgingsmøter for å følge opp bruk av overtid og ekstrahjelp, det vurderes sambruk av 
bemanning på tvers av døgnområder og det planlegges tiltak for å redusere turnover.  
 

Det er også igangsatt et større arbeid på sykehusnivå i forhold til bemanningsplanlegging og 
pasientlogistikk. Målet med dette arbeidet er å utnytte den samlede kapasiteten i 
døgnbehandlingen på en bedre måte og fordele presset på de ulike avdelingene mer effektivt.  
 

Av avviket på 10,2 mill. kroner i juli skyldes 4,7 mill. kroner lavere aktivitetsbaserte inntekter enn 
budsjettert, særlig knyttet til innlagte pasienter. Det er besluttet at samtlige avdelinger skal 
gjennomgå alle opphold i perioden mai-juli for å kvalitetssikre koding av opphold, dette for å sikre 
riktig inntekt.   
 
Klinikk for kvinne-barn 
 

 
 
Klinikk for kvinne-barn har per juli et negativt avvik på ISF-poeng på 111 poeng. Det har vært 
lavere aktivitet enn planlagt både for innlagte og poliklinikk, mens dagbehandling er over plan. 
Avviket på polikliniske konsultasjoner skyldes opplæringsperiode av nye LIS i klinikken. Aktiviteten 
er forventet å øke i siste halvdel av året. 

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -357 777 -447 100 -446 886 215
4 Varekostnad 51 949 109 520 95 267 -14 253 
5 Lønnskostnad 335 929 362 462 343 393 -19 069 
6-7 Annen driftskostnad 10 961 11 817 8 226 -3 592 
Totalsum 41 062              36 699               -0                       -36 699          

Klinikk for kvinne/barn Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor
Aktivitet ISF-poeng 665                793                5 758             5 869             5 719             

Døgnopphold 706                761                5 255             5 484             5 464             
Dagopphold 87                  187                1 305             1 274             1 872             
Polikliniske konsultasjoner 2 215             2 788             20 655          22 919          18 321          

Bemanning Brutto månedsverk 377                388                350                340                338                
Sykefravær 6,48 % 7,00 % 7,74 % 7,00 % 9,09 %

Økonomi Resultat -2 026 0 -5 039 0 -3 479 

Denne periode Hittil i år
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Forbruk av bemanning er noe over plan og det har vært en reduksjon i sykefravær per juni 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
 

 
 

Klinikk for kvinne-barn har et negativt resultat per juli på 5 mill. kroner. Avviket skyldes lavere 
inntekter enn forutsatt og nye medikamentkostnader til Spinraza. ISF-baserte inntekter for 
klinikken vil tradisjonelt svinge gjennom året da det er store forskjeller i finansiering av ulike 
behandlinger. Avviket er gradvis redusert gjennom året, mens juli har et negativ avvik på 1,8 mill. 
kroner. Det forventes at avviket reduseres gjennom etterkoding av opphold. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og TSB 
 

 
 
Klinikk for psykisk helsevern og TSB har per juli gjennomført færre polikliniske konsultasjoner enn 
planlagt. Avviket er i all hovedsak knyttet til ubesatte stillinger og turnover innenfor noen 
poliklinikker ved inngangen til 2018. Det vises til tiltak beskrevet under aktivitet. Aktivitets-
utviklingen i juli er positiv innen alle områder. 
 
Forbruk av månedsverk hittil i år er i henhold til plan og sykefraværet er tilsvarende fjoråret. 
 

 
 
Økonomisk resultat per juli er et positivt avvik på 0,9 mill. kroner. Av avviket på varekostnader 
utgjør innleie av personell 13 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.  
 
 
 

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -157 587 -169 437 -171 741 -2 304 
4 Varekostnad 8 467 13 477 10 429 -3 049 
5 Lønnskostnad 152 644 159 163 159 298 135
6-7 Annen driftskostnad 1 676 1 836 2 015 179
Totalsum 5 200                5 039                 0                        -5 039            

Klinikk for psykisk helsevern og TSB Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor
Aktivitet ISF-poeng 1 008             1 069             14 829          15 790          13 995          

Døgnopphold 333                318                2 526             2 344             4 328             
Dagopphold 37                  44                  555                1 096             867                
Polikliniske konsultasjoner 5 985             6 325             76 362          82 783          76 457          

Bemanning Brutto månedsverk 1 181             1 214             1 158             1 156             1 130             
Sykefravær 8,28 % 7,00 % 8,77 % 7,00 % 8,63 %

Økonomi Resultat 4 695 0 910 0 4 871

Denne periode Hittil i år

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -543 020 -557 680 -551 277 6 403
4 Varekostnad 49 703 60 910 39 799 -21 110 
5 Lønnskostnad 479 728 486 477 499 212 12 734
6-7 Annen driftskostnad 8 312 9 383 12 266 2 883
Totalsum -5 278               -911                   0                        911                 
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Divisjon FM 
 

 
 

Divisjon FM (facility management) har et positivt resultat per juli på 19,4 mill. kroner. Samtlige 
avdelinger i FM har positive resultater innen alle områder (inntekter, varekostnader, lønn og 
driftskostnader). Størst positivt avvik har teknisk avdeling hvor det særlig er kostnader til energi og 
løpende vedlikeholdskostnader som er lavere enn budsjettert. Pasientreiser og sykehusservice 
bidrar også positivt for resultatet per juli.  
 
Øvrige områder 
Regnskapsoppstillingen under er en oppsummering av klinikk for akuttmedisin, kreftavdelingen, 
senter for laboratoriemedisin, avdeling for bildediagnostikk og stabsfunksjoner. 
 

 
 

Oppsummeringen av resterende områder har et positivt avvik på 25,2 mill. kroner. Størst positivt 
avvik har lønnskostnader, fordelt på de ulike områdene som inngår i oppsummeringen. Negativt 
avvik på varekostnader gjelder kostnader til legemidler. Dette dekkes gjennom økte ISF-refusjoner. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at resultatene for SØ per juli innenfor flere områder er i tråd 
med målsettingene for 2018. Det knytter seg betydelig risiko til den videre økonomiske 
utviklingen, særlig innenfor enkelte fagområder/ enheter. Utfordringsbildet er videre i særlig grad 
relatert til mål om gjennomsnittlig 40 dager ventetid innen psykisk helsevern og reduksjon i andel 
korridorpasienter innen somatikk. På disse områdene har det imidlertid vært en positiv utvikling i 
løpet av de siste månedene.  
 

Prioriteringsregelen tilsier at det skal være 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. 
Det er derfor en målsetting at aktiviteten innenfor VOP og BUP økes til planlagt nivå. Det er 
igangsatt og planlegges ytterligere tiltak gjennom bl.a. å tilrettelegge for poliklinikktilbud på 
kveldstid i en periode. De tiltak som er etablert vil bidra til å redusere avviket mellom plantall og 
faktiske gjennomført aktivitet. Feil forutsetninger lagt til grunn i forbindelse med FACT-team, dette 
er det ikke mulig å dekke inn.   
 

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -306 816 -329 094 -312 465 16 629
4 Varekostnad 18 440 18 290 18 536 246
5 Lønnskostnad 130 569 126 269 132 582 6 313
6-7 Annen driftskostnad 161 464 165 083 161 346 -3 737 
Totalsum 3 658                -19 451             0                        19 451           

Art 1 siffer Regnskap 17 Regnskap 18 Budsjett Avvik 
3 Salgs- og driftsinntekt -1 456 789,00 -1 462 309,09 -1 458 278,73 4 030,36
4 Varekostnad 430 922,00 409 060,17 401 233,02 -7 827,15
5 Lønnskostnad 603 029,00 603 868,97 620 937,16 17 068,19
6 Av- og nedskrivning 273 702,00 302 640,81 307 070,01 4 429,20
6-7 Annen driftskostnad 220 056,00 216 014,00 219 619,00 3 605,00
8 Finansinntekt og kostnad 32 206,00 27 947,00 31 918,00 3 971,00
Totalsum 103 126            97 222               122 498             25 277           
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Per juli oppfyller SØ prioriteringsregelen når det gjelder ventetider. Poliklinisk aktivitet viser en 
positiv utvikling på alle områder innen psykisk helsevern og TSB i juli i forhold til budsjett. 
Per juli har SØ et økonomisk resultat som er 16 mill. kroner dårligere enn budsjettert. 
Administrerende direktør vurderer at det er flere risikoområder i forhold til den videre 
økonomiske utviklingen.  Dette gjelder særlig personellkostnader innenfor klinikk for kirurgi og 
klinikk for medisin. Det er etablert ulike prosjekter som forventes å gi positiv effekt på sykehusets 
økonomi, dette gjelder spesielt kapasitetsprogram og ressursstyringsprosjekt. I forbindelse med 
dette vil det være tett oppfølging for å måle effekter.  
 

Det er i 2018 budsjettert med en økning i bemanning, både i forhold til budsjett og i forhold til 
forbruk i 2017. I juli er forbruket 85 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 forventes at forbruket reduseres 
gjennom de tiltakene som er igangsatt. 
 

Det er planlagt høy aktivitet gjennom hele 2018. Per juli er aktiviteten noe lavere enn planlagt på 
flere områder, men 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 og 
effekten er innarbeidet i aktivitetsplaner og budsjett. Beslutning om utsettelse av akuttpasienter 
innen medisin, kirurgi og ortopedi til 3. september har medført lavere aktivitet, og dermed gitt 
reduserte inntekter ift. det som ble lagt til grunn i budsjettet. I tillegg gir utsettelsen høyere 
gjestepasientkostnader enn budsjettert. Disse effektene er foreløpig ikke innarbeidet i 
årsprognose. 
 

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til refusjon av laboratorietakster for 2018. Fra 01.01.18 ble 
det innført et nytt finansieringssystem og det er varslet at enhetspriser vil være i endring gjennom 
hele året. Per juli har senter for laboratoriemedisin et negativ avvik i forhold til budsjett på 22,2 
mill. kroner – basert på de takstene som nå gjelder. Senteret har hatt en aktivitetsvekst hittil i år 
på 9 % mens inntektene er redusert med 34 % i samme periode. Helsedirektoratet og Helse Sør-
Øst arbeider med saken. 
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