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Månedsrapport per mai 2021 for Sykehuset Østfold HF  
 
 

Sykehuset Østfold (SØ) har per mai et økonomisk resultat som er 51,1 mill. kroner dårligere enn 
budsjett. Beregnede effekter av tiltak og manglende inntekter knyttet til pandemien utgjør 151 
mill. kroner. 94,2 mill. kroner er finansiert gjennom bevilgede midler til dette formålet i 2021 
og overførte midler fra 2020. Differansen (56,8 mill. kr.) medfører et negativt resultat.  
 

Aktiviteten er lavere enn planlagt innen elektiv kirurgi og polikliniske konsultasjoner innenfor 
voksenpsykiatrien. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar månedsrapport per mai 2021 til etterretning. 
 
 
 
Sarpsborg, den 14.06.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: PP-presentasjon 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar månedsrapport per mai til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Tabell 1 Status per mai 

 
 

Det har vært en nedgang i andel fristbrudd innen somatisk virksomhet i mai. Målt i antall 
fristbrudd er det øyeavdelingen som har det største volumet med 42 brudd av totalt 108, deretter 
kommer kirurgisk avdeling med 32 brudd. For fristbrudd ventende er det også øyeavdelingen som 
har det største volumet, deretter kirurgisk avdeling (hhv. 192 og 62 av totalt 306). Øyeavdelingen 
er tildelt stimuleringsmidler på 2 mill. kroner for å øke aktiviteten. Det forventes at de ekstra 
midlene, samt andre igangsatte tiltak, vil påvirke fristbrudd og ventetider i positiv retning. 
 

Ventetid avviklede er iht. mål for året innenfor somatikk i mai, for øvrige hovedområder er også 
ventetiden redusert. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) oppfylles også måltall for året. 
Ventetid ventende er stabil for somatikk og TSB, men er noe økende innen voksenpsykiatrien 
(VOP) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 
 

Andel passert planlagt tid har økt i mai og er fortsatt over mål for året. Det er flest pasienter med 
brudd på planlagt tid innen fagområdene nevrologi, hjerte, ortopedi og øye. Alle områder med høy 
andel passert planlagt tid har etablert tiltaksplaner for å nå målet som er satt for året og effekter 
følges opp månedlig. Noe av økningen i mai kan forklares med pandemien og er gjennomgående 
for alle helseforetak i regionen. 
 

Det har vært 62 pasientdøgn på korridor i april. Dette utgjør 0,5 % av totale liggedøgn. 
 

Tall for andel avviste henvisninger er ikke klare p.t. 
 

Resultatet per mai viser et negativt avvik på 51,1 mill. kroner. Det negative avviket skyldes 
manglende kompensasjon for økonomiske effekter av covid-19. Det er beregnet en 
merkostnad/mindreinntekt på til sammen 37 mill. kroner i mai. Gjenstående midler til å dekke 
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økonomiske effekter av pandemien var ved inngangen til mai kroner 0. Korrigert for disse 
effektene ville resultatet vært et positivt avvik på 5,7 mill. kroner. 
 
Øvrige styringsparametere 
 
Figur 1 pakkeforløp kreft 

 
 
 

Resultatet når det gjelder pakkeforløp kreft er bedret sammenlignet med forrige måned, 76 % av 
kreftpasientene fikk behandling innen anbefalt forløpstid i mai.  
 
Aktivitet 
Per mai er aktiviteten målt i DRG-poeng 8,2 % lavere enn planlagt innen somatikk. Sammenlignet 
med 2020 er det en økning på 6,3 %. Innen VOP er avviket mot plan størst for dagbehandling og 
poliklinisk aktivitet. Innen BUP er aktiviteten 3,3 % høyere enn plantall. Per april var 
«meraktiviteten» på 6,5 % slik at det har vært en noe lavere aktivitet enn planlagt i mai. Poliklinisk 
aktivitet innen VOP og TSB har også vært lavere enn planlagt i mai.  
 
Tabell 2 Aktivitet 

 
 
Tabell 3 Prioriteringsregelen 
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For måling av oppfyllelse av prioriteringsregelen i 2021 sammenlignes poliklinisk aktivitet i 2021 
med aktiviteten i 2019. Årsaken til dette er redusert aktivitet i 2020 grunnet pandemien. Per mai 
er det kun innenfor BUP at prioriteringsregelen oppfylles (veksten skal være høyere innen VOP, 
BUP og TSB enn for somatikk). Innen VOP og TSB har aktiviteten vært lavere enn i 2019 mens det 
for somatikk har vært en økning på 8,5 %. 
 
Økonomi 
 

Tabell 4 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik – hittil i år 

 
 

SØ har per mai et resultat som er 51,1 mill. kroner dårligere enn budsjett når det korrigeres for 
merkostnader til pensjon. Det har vært betydelig lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt i 
budsjett innenfor flere områder. Refusjoner for utførte koronaanalyser er betydelig høyere enn 
budsjett per mai. Samlet sett er det beregnet at effekter av pandemien utgjør 151,1 mill. kroner 
hittil i år.  Det er bokført bruk av bevilgede midler til «koronaeffekter» i 2021 og overførte ubrukte 
midler fra 2020 på til sammen 94,2 mill. kroner. Oversikten under viser midler til bruk og 
manglende midler etter april: 
 

 
 
I prognosen er det innarbeidet effekter av eventuell manglende kompensasjon for pandemien for 
resten av 2021. Prognose satt etter 1. tertial forutsatte reduserte økonomiske konsekvenser av 
pandemien i mai og juni, sammenlignet med effekter i april, og at de fleste beredskaps- og 
smittevernstiltak kan avvikles i løpet av juli/august. Regnskapet for mai viser at merkostnader til 
bemanning er redusert, men aktiviteten er fortsatt lavere enn planlagt og inntekter for utførte 
koronatester er redusert som følge av lavere smittetrykk i opptaksområdet. De negative 
økonomiske effektene av pandemien er dermed opprettholdt på samme høye nivå også i mai. 
Denne effekten er foreløpig ikke innarbeidet i prognosen da det forventes en snarlig fordeling av 
midler, bevilget over statsbudsjettet, fra HSØ for å dekke merkostnader og tapte inntekter. Ny 
prognose vil bli utarbeidet så snart nivå på tildeling blir gjort kjent. 

Øremerket tilskudd Korona/utsatt inntekt fra 2020 94 236            
Koronaeffekter bokført per mai 94 236            
Faktiske koronaeffekter per mai 151 120          
Manko -56 884           
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Tabell 5 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik mai 

 
 
SØ har i mai et økonomisk resultat som er 40,4 mill. kroner dårligere enn budsjett når det 
korrigeres for økte pensjonskostnader. Manglende inndekking av koronaeffekter er beregnet til 37 
mill. kroner for mai. Avviket i ISF-inntekter skyldes i stor grad at den elektive aktiviteten er 
redusert som følge av omdisponering av personell til intensivavdelingen. Det er også noe lavere ø-
hjelpsaktivitet enn planlagt. Avviket på andre driftsinntekter skyldes lavere egenandelsinntekter, 
samt at budsjettert planlagt bruk av bevilgede midler til beredskap og smittevern er inntektsført i 
tidligere perioder. 
 

Lønns- og personalkostnadene er iht. budsjett i mai. Av avviket på varekostnader gjelder 11,6 mill. 
kroner innkjøp til Senter for laboratoriemedisin, i tillegg har det vært høye varekostnader for 
behandlingshjelpemidler også i mai.  
 

Oversikten under viser resultatutvikling per klinikk/avdeling i SØ per mai (med og uten beregnede 
effekter av tiltak knyttet til korona). 
 
Tabell 6 Månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2 

 
 

Korrigert for koronaeffekter har divisjon FM et overskudd på 17,4 mill. kroner per mai. 
Overskuddet skyldes hovedsakelig en ekstraordinær inntekt på 4,1 mill. kroner, samt budsjetterte 
midler til vedlikehold som foreløpig ikke er igangsatt. Dette forventes fortsatt å jevne seg ut i løpet 
av året. Avviket i klinikk for medisin skyldes høyere bemanningskostnader enn budsjettert utover 
effekter av pandemien i mai, høyt sykefravær og innleie, samt noe lavere ISF-refusjoner for 

Korona
Klinikknivå Januar Februar Mars April Mai effekter
Administrerende direktør med staber 1 814 682       -2 762 251     -1 256 058     -348 043         2 320 825       3 986 000       3 755 155       
Divisjon FM (Facility Management) 3 493 479       -860 563         461 677          -1 540 505     -3 783 892     19 728 000     17 498 196     
Klinikk for kirurgi -6 984 202     -5 756 947     -10 686 314   -17 659 915   -19 701 276   60 537 000     -251 654         
Klinikk for medisin -10 773 258   -13 704 943   357 196          -6 274 128     -16 224 583   36 280 000     -10 339 716   
Klinikk for kvinne-barn -4 146 026     -5 013 988     -2 891 178     -7 856 676     -2 652 848     21 577 000     -983 716         
Kreftavdelingen -193 777         1 994 368       -2 090 250     -1 156 644     1 998 188       3 369 000       3 920 885       
Avdeling for bildediagnostikk 834 939          406 488          120 848          -650 585         619 957          2 832 000       4 163 647       
Senter for laboratoriemedisin -886 286         969 745          -225 920         4 174 933       -9 977 505     4 468 000       -1 477 033     
Klinikk for akuttmedisin -1 092 118     -296 101         109 799          -1 910 183     173 471          6 904 000       3 888 868       
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling -4 198 473     -2 179 846     -3 343 110     -6 445 540     -6 311 967     6 264 000       -16 214 936   
Felles 23 345 261     20 822 344     9 515 192       19 064 286     6 854 010       -109 061 000 1 760 562       
Totalsum 1 214 220       -6 381 694     -9 928 118     -20 603 000   -46 685 620   56 884 000     5 720 257       

Uten pensjon 
og korona
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legemidler som ikke skyldes pandemien. For psykisk helsevern skyldes avviket hovedsakelig 
merforbruk av bemanning i døgnområdene i Kalnes, samt høye innleiekostnader for ubesatte 
stillinger i flere DPS og i BUP. Omlegging av akuttfunksjon DPS iverksettes fra 11. juni. Endringen 
forventes å gi redusert innstrøm til døgnområdene i Kalnes. 
 
Bemanning og sykefravær 
 

Figur 2 Bemanning     Figur 3 Sykefravær (fra GAT)

 
 
SØ har et bemanningsforbruk per mai som er 191 månedsverk høyere enn plantall. Fast 
«merforbruk» for smittevernstiltak utgjør ca. 70 månedsverk. I tillegg kommer bemanning som 
erstatter personell i karantene og ekstraarbeid for å ta igjen etterslep i pasientbehandlingen. 
Månedsverk for variabel lønn som er arbeidet fra 20. februar til 31. mars fremkommer ikke som 
månedsverk i tabellene over, men er innarbeidet i regnskapet.   
 

Sykefraværet i mai var på 8 %. Dette er en økning sammenlignet mot samme måned i fjor (6,9 %). 
Det har vært en positiv utvikling på koronarelatert fravær i siste måned. 
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
Resultatene for mai viser en positiv utvikling for pakkeforløp kreft, ventetider og fristbrudd, men 
noe økning i andel passert planlagt tid. Aktivitetsnivået var også i mai preget av høy grad av 
smittevernstiltak og beredskap for å ivareta covid-19-pasienter og nødvendig omdisponering av 
bemanning til intensivavdelingen. Dette har medført at deler av den elektive aktiviteten er 
redusert, spesielt innenfor kirurgi. Innen psykisk helsevern er det fortsatt utfordringer med å nå de 
plantall som er satt for poliklinisk aktivitet innen VOP og TSB. Det må forventes at avviket vil 
reduseres i tråd med reduksjon i nødvendige smittevernstiltak og igangsatte tiltak. Det vurderes at 
de tiltak som er gjennomført har vært nødvendige for å sikre intensivkapasiteten og øvrig drift i 
SØ. Gitt den positive utviklingen i smittetrykk og betydelig nedgang i innlagte covid-19 pasienter 
er, det lagt konkrete planer for en gradvis nedtrapping av igangsatte tiltak. 
 

Bevilgede midler for 2021 og overførte midler fra 2020 dekker ikke merkostnader/reduserte 
inntekter SØ har knyttet til pandemien. Per mai er det beregnet at manglende dekning utgjør 56,8 
mill. kroner. Det er forventet at nivå på tilleggsbevilgninger vil være kjent innen utgangen av juni 
og ny prognose vil da bli utarbeidet så snart tildeling til SØ er kjent. 
 

Det gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og nivå 2 
innenfor alle områder. 


	Månedsrapport per mai 2021 for Sykehuset Østfold HF
	Forslag til vedtak:
	1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner
	2. Faktabeskrivelse


