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1. Hva saken gjelder 
 
Saken presenterer virksomhetsrapport for januar 2020.  
 
Rapporteringen per januar er i likhet med januar-rapportering tidligere år beheftet med noe 
usikkerhet. Dette skyldes i hovedsak: 
 

- Konsekvenser av nye regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grouper») 
og endringer i ISF-vekter for 2020 er ikke ferdig analysert i alle helseforetak  

- Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2020 og kvalitetssikring av tall for 
2019 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert 
kvalitetssikring av tallene for januar   

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Målekort  januar 

 
 

 

 

Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 63,8 54 54

Ventetid - VOP 48,3 40 40

Ventetid - BUP 48,7 37 37

Ventetid - TSB 35,1 30 30

Andel kontakter passert planlagt tid 8,2 % < 6% < 6%
Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen 
standard forløpstid - alle behandlingsformer

61 % 70 % 70 %

Korridorpasienter somatikk 1,7 % 0 % 0 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-
ansvaret  - somatikk

76 913 77 884 874 651 874 650

Bemanning Brutto månedsverk 61 741 61 833 62 467 62 509

Sykefravær (forrige måned) 7,6 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 88 981 89 870 1 058 000     1058 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 89 885 1 059 000     

Målekort Helse Sør-Øst - januar 2020
Denne periode 

Måloppnåelse
Året

Faktisk Mål Estimat Mål

20,5 % 20 % 20 %

21,3 % 20 % 20 %
Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP                 
(målt mot 2019)

Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP                 
(målt mot 2019)

Året
Avvisningsrater

Denne periode 
Måloppnåelse
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Målekort Sykehuspartner HF  

 
  

Ventetider  

Utviklingen i ventetider samlet for alle tjenesteområder er negativ sammenliknet med 
foregående måneder, med en gjennomsnittlig ventetid i januar på 61,4 dager for 
foretaksgruppen og 62,2 dager når private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 
medregnes. En økning i ventetider fra desember til januar er et bilde som i tråd med 
tidligere år og som sees etter ferie og høytider. Ser vi på foretakene er det Akershus 
universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset 
Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Sørlandet sykehus HF som har ventetider på over 60 
dager samlet sett. Med unntak av Diakonhjemmet Sykehus, som har en samlet ventetid på 
55,8 dager, har de private ideelle sykehusene samlede ventetider på over 60 dager.   
 
Ventetid i januar innen somatikk er 63,8 dager, hvilket er over målet på 54 dager. Antall 
langtidsventende er størst innen fagområdene øre-nese-hals, plastikk-kirurgi, 
øyesykdommer, urologi og ortopedi.  
 
Innen psykisk helsevern voksne er ventetiden i januar 48,3 dager. Sykehuset Telemark HF 
og Sykehuset i Vestfold HF har en ventetid under 40 dager, ellers har øvrige helseforetak og 
private ideelle sykehus en ventetid over målet på 40 dager. Innen BUP er ventetiden i januar 
48,7 dager. Diakonhjemmet Sykehus har en ventetid på 26 dager, ellers ligger alle 
helseforetak og private ideelle sykehus over målet på 37 dager.  
 
Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetiden i januar 33,4 dager i 
helseforetaksgruppen og 35,1 om private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 
inkluderes, hvilket er over målet på 30 dager.  
  

HiÅ 2020 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2020 Endring i % Måloppnåelse

Somatikk 63,8 54 299 985 313 735 4,6 %

VOP 48,3 40 91 669 88 368 -3,6 %

BUP 48,7 37 43 525 40 974 -5,9 %

Psykisk helsevern 135 194 129 342 -4,3 %

TSB 35,1 30 23 051 21 629 -6,2 %

Prioriteringsregelen
Polikliniske oppholdVentetid
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Helseforetakene arbeider med tiltak som rekruttering innen enkelte fagområder, herunder 
innen psykisk helsevern barn og unge, bedre logistikk i kliniske og administrative prosesser, 
nye måter å organisere arbeidet på, styrket bemanning på poliklinikker og gjennomføring av 
kveldspoliklinikk. Helseforetakene benytter seg av ledig kapasitet i regionen, både ved 
andre helseforetak, hos avtalespesialister og private avtaleparter.  
 
Når det gjelder Oslo universitetssykehus HF ble det høsten 2019 iverksatt flere tiltak for å 
styrke kapasiteten innen det polikliniske tilbudet i psykisk helsevern barn og unge, 
herunder økt bemanning og midlertidig omdisponering av personale. Ventetiden i januar er 
62,3 dager og utviklingen må således følges nøye med tanke på om det må iverksettes 
ytterligere tiltak. Det regionale BUP-prosjektet bidrar med tiltak og forbedringsarbeid som 
har effekt på alle sider ved driften av virksomheten innen psykisk helsevern barn og unge.   
 
 
Pakkeforløp kreft  

Måloppnåelsen for andel pakkeforløp kreft gjennomført innen standard forløpstid er 61 
prosent i januar, noe som er vesentlig lavere enn i desember 2019. Dog er måloppnåelsen i 
januar 2020 høyere enn i januar 2019, hvor måloppnåelsen var 55 prosent.  
 
Sørlandet sykehus HF er eneste helseforetak med en måloppnåelse over 70 prosent i januar, 
mens Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF har en måloppnåelse under 60 prosent.  
Nasjonalt er måloppnåelsen i januar 59 prosent. Måloppnåelsen i januar er spesialt lav for 
pakkeforløp innen primær leverkreft, gynekologisk kreft, prostatakreft, hode-halskreft, 
skjoldbruskkjertelkreft og kronisk lymfatisk leukemi.  
 
Den samlede måloppnåelsen for pakkeforløp for kreft i Oslo universitetssykehus HF var på 
60 prosent i januar, hvilket er lik gjennomsnittlig måloppnåelse for 2019. En egen 
ressursgruppe har arbeidet for å bedre måloppnåelse innen pakkeforløpene for kreft ved 
helseforetaket. Arbeidet med pakkeforløp for kreft ved Oslo universitetssykehus HF følger 
milepælsplanen som er presentert for styret i Helse Sør-Øst RHF. Måloppnåelsen er lav for 
lungekreft, brystkreft og prostatakreft, hvilket bidrar til å trekke ned gjennomsnittlig 
måloppnåelse for helseforetaket.  
 
Helse Sør-Øst RHF har viet pakkeforløpene stor oppmerksomhet og arbeid med pakkeforløp 
er en prioritert oppgave for det regionale innsatsteamet. Regionalt innsatsteam fokuserer 
spesielt på Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF og 
arbeider både internt i helseforetakene og med overgangen mellom regionsykehuset og de 
andre helseforetakene. Helseforetakenes arbeid med de prioriterte pakkeforløpene 
(gynekologisk kreft, lungekreft og prostatakreft) følges opp i månedlige møter i 
innsatsteamet der erfaringer med forbedringsarbeidet deles. Det arrangeres også egne 
samlinger for forløpskoordinatorene.  
 
Alle helseforetakene arbeider med tiltak for å bedre forløpstidene for pakkeforløpene for 
kreft, inkludert bedring av kapasitet, styrking av rollen som forløpskoordinator, bedret 
sanntidsregistrering/koding og gjennomføring av multidisiplinære team-møter (MDT-
møter).  
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Prioriteringsregelen  

For polikliniske opphold er det en negativ utvikling for foretaksgruppen i januar med tanke 
på prioritering av aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB, da det har vært en 
reduksjon i polikliniske opphold innen psykisk helsevern på 4,3 prosent og en reduksjon 
innen TSB på 6,2 prosent sammenlignet med januar 2019. Samtidig har det vært en vekst 
innen somatikk på 4,6 prosent. Dette innebærer at foretaksgruppen i januar ikke oppfyller 
prioriteringsregelen når det gjelder polikliniske opphold. Samtidig viser helseforetakenes 
årsestimater for polikliniske opphold at prioriteringsregelen vil bli oppfylt for 2020.  
 
For ventetider inne psykisk helsevern og TSB er kravene satt for 2020 ikke oppfylt per 
januar, slik omtalt over.  
 
 
Aktivitet – ISF-poeng  

Somatikk 
Antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i henhold til sørge-for-ansvaret er i januar 1,2 
prosent lavere enn budsjettet, men 2,2 prosent høyere enn i januar 2019.  Da innrapporterte 
tall for januar er preget av noe usikkerhet, er det for tidlig å trekke noen konklusjoner basert 
på disse tallene. 
 
Psykisk helsevern og TSB 
Som for den somatiske aktiviteten viser også aktiviteten innenfor psykisk helsevern og TSB 
negative budsjettavvik. Samlet for psykisk helsevern og TSB er det en vekst i aktiviteten i 
januar på 0,5 prosent sammenlignet med januar 2019.  
 
 
Bemanningsutvikling 

I januar 2020 har foretaksgruppen et mindreforbruk på 92 månedsverk (0,1 prosent) i 
forhold til budsjett. Det er samlet sett god budsjettkontroll innen bemanningsområdet, men 
enkelte av helseforetakene har noe høyere bemanning enn budsjettert. 
 
Det er i januar et mindreforbruk i lønns- og innleiekostnader på 34,1 millioner kroner, 
hvilket utgjør 0,8 prosent av totale lønns- og innleiekostnader. Alle helseforetakene utenom 
Sykehuset Telemark HF og Vestre Viken HF har samlet et mindreforbruk.  
 
Vestre Viken HF har i januar et merforbruk på 107 månedsverk (1,5 prosent). Avviket må 
ses i sammenheng med den høye aktiviteten. Helseforetaket har etablert interne 
innsatsteam for å se på bemanningsplanlegging i de avdelingene som har størst avvik. Målet 
er bedre arbeidstidsplanlegging, rett ressursbruk og mindre forbruk av overtid og variabel 
lønn. Samlet sett har Vestre Viken HF et merforbruk i januar innen lønns- og 
innleiekostander på 3,7 millioner kroner.  
 
Sykehuset Telemark HF har i januar et merforbruk på 32 månedsverk (1,1 prosent). Det er 
blant annet knyttet til høyt forbruk av overtid og ekstrahjelp ved enkelte sengeposter. Høyt 
belegg og til dels ressurskrevende pasienter har medvirket til merforbruket. Foretaket har 
innført sentraliserte bemanningsvurderinger og inndratt fullmakter knyttet til innleie og 
nyansettelser. Det er arbeidet med omfordeling av ressurser innen bemanningssiden i 
budsjett 2020. Samlet sett har Sykehuset Telemark et merforbruk i januar innen lønns- og 
innleiekostander på 0,7 millioner kroner. 
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Økonomi 

Resultatet for foretaksgruppen i januar viser et overskudd på 89 millioner kroner, noe som 
gir et negativt budsjettavvik på i underkant av en million kroner.  
 
Det er negative budsjettavvik ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF og 
Sørlandet sykehus HF. Felles for alle de tre helseforetakene er at det negative avviket i all 
hovedsak skyldes en lavere aktivitet, og dermed lavere ISF-refusjoner, enn budsjettert.   
 
Foretaksgruppen har per januar investert for totalt 301 millioner kroner. Dette er 201 
millioner kroner lavere enn budsjettert. Investeringer i bygg, MTU og annet utgjør 187 
millioner kroner, og disse tre kategoriene har samlet et negativt budsjettavvik på 123 
millioner kroner. De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen, inklusive investeringer 
i Sykehuspartner HF, er i januar 80 millioner kroner lavere enn budsjett. 
 
Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF har per januar lavere investeringer enn 
budsjett på 53 millioner kroner inkludert byggnær-IKT. Avviket er midlertidig og 
investeringsprognosen for 2020 er uendret. Øvrig avvik i forhold til budsjett for bygg, MTU 
og annet knytter seg til flere prosjekter og helseforetak.  
 
Den regionale IKT-prosjektporteføljen har lavere investeringer enn budsjettert. Dette 
skyldes lavere aktivitet og fremdrift enn planlagt for enkelte prosjekter i januar 2020.  
  
Foretaksgruppen har per januar en likviditetsreserve på 12 307 millioner kroner. Dette er 
70 millioner kroner høyere enn budsjettet. Årsestimatet for likviditetsreserven er 11 194 
millioner kroner. Dette er 15 millioner kroner høyere enn budsjettet. 
 
 
Sykehuspartner HF 

Det har vært betydelig flere kritiske hendelser i januar sammenlignet med samme periode i 
2019. Målet om 28 grønne dager ble ikke nådd for noen av helseforetakene i januar. Flere 
regionale tjenester har vært utilgjengelige i kortere perioder, og dette har påvirket mange 
helseforetak samtidig.  
 
Hendelsene har ulike rotårsaker. Flere av hendelsene skyldes eksterne forhold, som for 
eksempel flere nettverksfeil ved Vestre Viken HF som følge av graveskader, sertifikatfeil og 
full disk hos Sykehusapotekene HF, samt flere nettfeil hos Norsk Helsenett SF. Et antall 
hendelser er knyttet til eldre (end-of-life) utstyr, blant annet alarmsystemer ved Sørlandet 
sykehus HF. Endring av kommunenumre i forbindelse med kommune- og 
fylkessammenslåing per 1. januar 2020 medførte oppdateringer for et stort antall 
pasientjournaler i flere ulike applikasjoner, og unormalt høy trafikk og belastning på flere 
integrasjoner. Generelt følges de kritiske hendelsene tett opp gjennom driftsprosessene i 
Sykehuspartner HF, både internt og mot leverandører. 
 
Totalt 59 leveranser hadde avtalt leveransedato i januar, og 25 av disse ble levert innen 
avtalt dato. Dette gir en leveransepresisjon som er betydelig lavere enn forventet. 
Forsinkelser eller replanlegging er i hovedsak knyttet til kapasitetsutfordringer og 
forsinkelser hos Sykehuspartner HF, samt i noen tilfeller manglende 
avklaringer/tilbakemeldinger fra helseforetakene. Det forventes at iverksatte tiltak som 
inkluderer omorganisering og tydeligere ansvarslinjer internt i Sykehuspartner HF vil bidra 
til bedre leveranseprosesser i tiden framover.  
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Det er gode resultater for IKT brukerstøtte innen brukertilfredshet.  
 
Sykehuspartner HF har for januar et positivt resultat på 23 millioner kroner og dette er 11 
millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes lavere lønnskostnader og mindre 
ekstern bistand. Sykehuspartner HF opprettholder årsestimat som budsjett. 
 
Sykehuspartner HF har investert for 57 millioner kroner i januar. Dette er 47 millioner 
kroner lavere enn budsjettert. Avviket er knyttet til sikker og stabil drift, utstyrsforvaltning, 
programmet STIM og sikkerhetstiltak. Av investert beløp i januar er 6 millioner kroner i 
lokale IKT-investeringer. Det er knyttet usikkerhet til periodiseringen av 
investeringsbudsjettet i Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp dette.  
 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør konstaterer at aktivitetsnivået ligger noe under det som er 
budsjettert, særlig innen psykisk helsevern og TSB. Dette vil følges nøye fremover, samtidig 
som januartallene er beheftet med noe usikkerhet.  
 
Samlet sett er utviklingen i ventetider negativ innen alle områder og dette er et område som 
må prioriteres i 2020.   
 
Utviklingen innen pakkeforløpene er negativ sammenliknet med desember og 
gjennomsnittet for 2019, men måloppnåelsen er høyere enn i januar 2019.  Det regionale 
innsatsteamet arbeider med pakkeforløp innen prostatakreft, gynekologisk kreft og 
lungekreft og fokuserer på måloppnåelse ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset 
Innlandet HF og Vestre Viken HF.  
 
Dialogen med Sykehuspartner HF om hvordan det regionale helseforetaket kan bidra i 
prioriteringsarbeidet slik at omfanget av aktiviteter blir på et akseptabelt nivå, pågår.  
 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporten for januar 2020 til 
etterretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport per januar 2020  
 
 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 
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