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Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2021  

 
 

Sykehuset Østfold (SØ) har per desember et foreløpig økonomisk resultat som er 86,4 mill. 
dårligere enn budsjett. Av resultatet er 77 mill. kroner knyttet direkte til udekkede økonomiske 
effekter av pandemien. I tillegg er det et betydelig merforbruk på lønn som skyldes stor 
tilstrømning av pasienter og et høyt sykefravær. 
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Styret tar foreløpig resultat for Sykehuset Østfold HF 2021til etterretning. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar det foreløpige resultat per desember til 
etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 

Tabell 1 Status per desember 

 
 

I desember har somatisk elektiv aktivitet vært redusert som følge av omdisponering av personell 
til intensiv, døgnområder med høyt belegg og opplæringsaktivitet. Dette påvirker i noen grad 
utvikling på ventetider, fristbrudd og andel passert planlagt tid. 
 

Det har vært en liten økning i andel fristbrudd innen somatikk i desember, men det er ingen 
fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og kun 2 brudd i voksenpsykiatrien (VOP). 
 

Det har vært en positiv utvikling i ventetider for avviklede pasienter innen alle hovedområder i 
desember. Det er imidlertid fortsatt kun for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ventetiden 
er innenfor mål for året.  
 

Andel passert planlagt tid er redusert noe i desember på tross av redusert elektiv aktivitet, men er 
fortsatt over mål for året.  
 

Det har vært 185 pasientdøgn på korridor i desember, 1,4 % av totale liggedøgn. Samlet for 
desember har belegget vært på 87 %, men det var betydelig høyere første del av desember. 
 

Andel avviste henvisninger i desember var 22,5 % innen BUP og 29,7 % innen VOP. Dette er en 
bedring innen BUP og tilnærmet uendret for VOP. 
 

Områder Mål

Denne  

måned

Forrige 

måned Utvikling

Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk

Somatikk 0 5,6 % 4,6 % ↓

VOP 0 0,0 % 0,9 % ↑

BUP 0 0,0 % 1,8 % ↑

TSB 0 0,0 % 0,0 % ↑

Ventetid avviklede Mål Faktisk Faktisk

Somatikk 54 58 60 ↑

VOP 40 46 52 ↑

BUP 35 44 46 ↑

TSB 30 17 20 ↑

Andel passert planlagt tid Mål Faktisk Faktisk

Andel passert planlagt tid 5 % 11,5 % 12,1 % ↑

Korridorpasienter og belegg Mål Faktisk Faktisk

Andel korridorpasienter 0 % 1,4 % 1,5 % ↑

Gjennomsnittlig belegg 87,0 % 98,0 % ↑

Andel avviste henvisninger Mål Faktisk Faktisk

BUP 20 % 22,5 % 26,4 % ↑

VOP 20 % 29,7 % 29,6 % ↓

Økonomi Mål Faktisk Faktisk

Resultat akkumulert 0 -86,4 -36,1 ↓
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Resultatet per desember viser et resultat som er 86,4 mill. kroner dårligere enn budsjettert. Alle 
tildelte midler til å dekke økonomiske effekter av pandemien (styresak 34-21 HSØ), samt overførte 
ubrukte midler, ble inntektsført i september. Dette medfører at økonomiske effekter av 
pandemien i perioden oktober til desember ikke har noen inndekking, og medfører derfor et 
negativ økonomisk resultat. 
 
Øvrige styringsparametere 
 

Pakkeforløp kreft 
Resultatet for pakkeforløp kreft var under mål for desember med en måloppnåelse på 66 %. Dette 
er en bedring sammenlignet med november men dårligere enn mål.  
 
Aktivitet 
I 2021 er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,2 % lavere enn planlagt innen somatikk, men 
sammenlignet med 2020 er det en økning på 7 %. Det er kun innen døgnbehandling aktiviteten har 
vært lavere enn planlagt for året, dagbehandling og poliklinikk er høyere. I desember isolert var 
aktiviteten noe lavere for polikliniske konsultasjoner enn plan, da det i en periode var reduksjon i 
elektiv aktivitet som følge av omdisponering av personell. 
 

Innen VOP er det et negativt avvik mot plan for dagbehandling og poliklinisk aktivitet, mens det 
har vært flere pasienter med døgnbehandling enn planlagt. Innen BUP er aktiviteten høyere enn 
plan for poliklinikk. Det har vært redusert mulighet for gruppebehandling under pandemien. 
Aktivitetsvekst som følge av tilleggsbevilgninger (gitt over statsbudsjettet) påvirker aktiviteten i 
noen grad.  
 

Den polikliniske aktiviteten innen TSB har vært lavere en plan for antall konsultasjoner. Alle 
pasienter som henvises har korte ventetider og det er ingen fristbrudd innen området. Avviket 
mot plan for polikliniske konsultasjoner må derfor sees i sammenheng med antall henvisninger. 
 
Prioriteringsregelen 

For måling av oppfyllelse av prioriteringsregelen i 2021 sammenlignes poliklinisk aktivitet i 2021 
med aktiviteten i 2019 (redusert aktivitet i 2020 grunnet pandemien). Per desember oppfylles 
prioriteringsregelen ikke for noen områder. 
 
Økonomi 
SØ har per desember et resultat som er 86,4 mill. kroner dårligere enn budsjett og 36,4 mill. 
kroner dårligere enn tidligere prognose for året. I resultatet er det inntektsført tilleggsbevilgning 
gitt i styresak 079-21 (HSØ), samt overførte ubrukte midler fra 2020. Til sammen utgjør dette 
215,7 mill. kroner. Rapporterte effekter av pandemien per desember er 292,6 mill. kroner mill. 
kroner og udekkede effekter utgjør dermed 77 mill. kroner.  
 

Resultatforverring mot prognose skyldes flere forhold, men høyere lønnskostnader utgjør en stor 
andel. I tillegg er avviket knyttet til medikamenter og andre driftskostnader. Avviket på lønn 
skyldes særlig to forhold som påvirker resultatet i desember. Det ble i slutten av 2020 gjort 
endringer i ekstrabetaling for å arbeide mer enn annenhver helg og på grunn av tekniske løsninger 
i lønnssystemet utbetales dette tillegget i desember. Nye kompensasjonssatser har medført en 
stor økning i antall nye medarbeidere som har hyppigere helgearbeid enn tidligere. Denne 
økningen har ikke vært fanget opp gjennom året. Manglende tilgang på svenske vikarer gjennom 
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pandemien har også medført et økt behov for økt helgearbeid for egne ansatte. I tillegg var noe av 
lønnsoppgjøret som var forutsatt utbetalt i november ikke effektuert i henhold til plan. Resultatet i 
november var derfor 5,1 mill. kroner bedre enn reelt for lønnskostnader, grunnet reversering av 
avsetning hvor utbetaling ikke var gjennomført.  
 

Avviket på varekostnader skyldes at en stor andel av pasienter med H-resepter hentet ut 
medikamenter i desember. Øvrig avvik på varekostnader dekkes av tilsvarende inntekter. For kjøp 
av gjestepasienter internt i regionen var det i prognosen forutsatt en kostnad i henhold til budsjett 
for desember, mens resultatet viser et negativt avvik. Andre driftskostnader viser også et høyere 
avvik enn prognose for året. Dette gjelder avregning på energi og vedlikeholdskostnader på bygg 
som ikke var innarbeidet i tidligere prognose. Noe av vedlikeholdskostnadene i desember (ca. 1,4 
mill. kroner) gjelder arbeid som dekkes av lån fra HSØ i forbindelse med retting av feil og mangler 
på nytt bygg Kalnes. 
 

Samlede inntekter er også høyere enn prognose for året. Disse merinntektene dekker 
merkostnader for høyt analysevolum i desember, inntektsføring av bruk av øremerkede midler 
psykisk helsevern, samt full implementering av områdefunksjon for HPV-analyser. I tillegg var ISF-
inntektene noe høyere enn prognose i de 3 første ukene av desember pga. stor tilstrømning av 
pasienter. Pasienttilstrømningen i perioden medførte et høyt overbelegg. Samtidig med mye 
sykefravær førte dette til mange dyre løsninger som har konsekvenser for lønnskostnadene i 
desember. 
 

Økonomiske effekter av pandemien er beregnet til 292,7 mill. kroner for 2021. SØ har inndekking 
for 215,7, dvs. en beregnet underdekning på 77 mill. kroner.  Fordelingen mellom beregnet 
inntektsbortfall og merkostnader fordeler seg med hhv. inntektsbortfall på 53,8 mill. kroner og 
merkostnader på 238,8 mill. kroner. 
 
Bemanning og sykefravær 
SØ har hatt et bemanningsforbruk i 2021 som er 193 årsverk høyere enn plantall. I desember var 
merforbruket på 321 månedsverk og avviket er fordelt på flere områder. Klinikk for medisin, 
klinikk for kvinne-barn og klinikk for akuttmedisin har størst prosentvis merforbruk og samtidig det 
høyeste sykefraværet.  I klinikk for medisin og i akuttmottaket har det i perioder vært et betydelig 
overbelegg i løpet av høsten, noe som har medført et behov for oppbemanning utover planlagte 
bemanningsrammer. I november og desember har det også vært behov for noe oppbemanning 
knyttet til gjeninnføring av enkelte smittevernstiltak (bl.a. renhold, innslippskontroll og 
koronasenter). 

 

Sykefraværet i desember var på 9,8 %, en økning på 0,7 % sammenlignet med samme måned i 
2020.   
 
3. Administrerende direktørs vurderinger 
SØ er i en driftsmessig krevende periode. Tilstrømningen av døgnpasienter i somatisk virksomhet 
har vært stor siden september, noe som har medført et høyt aktivitetsnivå i akuttmottaket og i de 
medisinske døgnpostene. I tillegg er det en økning i sykefraværet innen disse områdene. En økning 
i antall koronapasienter har gitt høy belastning på intensivavdelingen. Konsekvensen av disse 
forholdene er at det har vært et høyt forbruk av overtid og ekstrabemanning fra september. For å 
sikre tilstrekkelig bemanning og et forsvarlig pasienttilbud har det i november og desember vært 
helt nødvendig å innføre ekstra kompensasjon ved merarbeid og overtid.  
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Det økonomiske resultatet i desember var dårligere enn forventet og hovedårsaken til dette er 
økte bemanningskostnader. Fra 1. oktober hadde ikke SØ «ekstramidler» til å dekke merkostnader 
knyttet til pandemien, da årets bevilgning samt overførte ubrukte midler fra 2020 var innarbeidet 
og brukt opp i resultatet per september.  
 

For de øvrige styringsparameterne er resultatene fortsatt i noen grad preget av pandemien. Det 
arbeides kontinuerlig med tiltak for å oppnå målsettingen for alle områder. Det gjennomføres 
månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og nivå 2 hvor avvik fra mål på 
ovennevnte kvalitetsindikatorer er hovedtema sammen med bemanningsutvikling og økonomi.   


