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1. Hva saken gjelder 
 
Saken presenterer virksomhetsrapport for januar 2022.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Målekort januar   

   
  

 
 

  

 
 
 
 
 
  

Faktisk Mål Estimat Mål

18,8 % 20 % 20 %

22,9 % 20 % 20 %

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP              

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP            

Avvisningsrater
Denne periode 

Måloppnåelse
Året
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Målekort Sykehuspartner HF     
 

 
 
 

Koronapandemien       

Det regionale helseforetaket valgte å gå i grønn beredskap 26. november 2021 og har vært i 
grønn beredskap i hele januar.  

Det var ved inngangen til januar 199 innlagte pasienter med covid-19 infeksjon i 
sykehusene i Helse Sør-Øst. 76 av disse trengte intensivbehandling, hvorav 55 fikk mekanisk 
ventilasjonsstøtte. Ved utgangen av januar var det 183 innlagte med covid-19 infeksjon, 
hvorav 39 var innlagt på intensiv og 21 pasienter trengte mekanisk ventilasjonsstøtte. Det 
høyeste antall innlagte med covid-19 i løpet av januar var 221. Mot slutten av måneden har 
situasjonen på sykehusene vært preget av omikronvarianten og et økende antall vaksinerte 
med tredje dose, med færre pasienter med covid-19 på intensiv. Nedtaket i aktivitet har i 
større grad enn tidligere vært betinget i høyt fravær blant ansatte relatert til utbredt smitte i 
befolkningen.   

I januar har driften ved helseforetakene vært betydelig påvirket av pandemien, med nedtak 
av planlagt aktivitet og spesielt av kirurgi som krever døgnopphold. Helseforetak og private 
ideelle sykehus med opptaksområde har vært i beredskap. Smitteverntiltakene for 
pasienter, besøkende og ansatte har vært tilpasset den lokale situasjonen.  

 
Ventetider og fristbrudd       

I januar var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet for 
alle tjenesteområder samlet på 64,8 dager i foretaksgruppen inkludert de private ideelle 
sykehusene, hvilket er hele 6,1 dager høyere enn i desember 2021.  

  

Sykehuspartner HF januar 2022

Faktisk Mål

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF i gjennomsnitt per måned 28 28

Brukeropplevd tilgjengelighet  (oppetid) 99,98 % 99,95 %

Øke samlet 
leveransekapasitet/Prioritere 
leveranser til helsefortetakene 

Levert kapasitet iht. bestilling 96,00 % 96,00 %

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. 
Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato. 40,9 % 60,0 %

Økt andel interne ressurser i prosjektleveranser
-4,00 % > 0 %

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") 5,1 5,0

Effektivisere driften Resultat (MNOK) 14 13

Investering (MNOK) 81 74

Organisasjon og utvikling Sykefravær (DESEMBER) 4,9 % 4,5 %

Andel egne ansatte 81,0 % nøkkeltall

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 722 1 754

Denne periode Mål-
oppnåelse
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I januar var gjennomsnittlig ventetid 66,7 dager innen somatikk, 51,4 dager innen psykisk 
helsevern for voksne (VOP), 49,7 dager innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 
35,2 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Ventetidene i januar var 
høyere for hvert tjenesteområde sammenliknet med desember. De gjennomsnittlige 
ventetidene i januar var ikke innenfor målene for noen av tjenesteområdene.  
 
Ventetid for ventende pasienter lå på 76,3 dager for alle tjenesteområder i januar, hvilket er 
1,3 dager lavere enn i desember. Ventetidene for ventende var synkende gjennom våren 
2021 før den økte gjennom sommeren, gikk noe ned gjennom høsten og økte på nytt mot 
slutten av året. 
 
I januar var andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet 4,9 prosent 
for alle tjenesteområder samlet, opp fra 4,1 prosent i desember. 
 
Andel fristbrudd innen somatikk i januar var 5,2 prosent, med en variasjon på mellom 0 og 
9,2 prosent på tvers av helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Andel fristbrudd i 
januar innen VOP, BUP og TSB var henholdsvis 1,9 prosent, 2,4 prosent og 2,3 prosent. 
Andel fristbrudd er samlet sett høyere sammenliknet med januar 2021 og 2020. 
Andel kontakter med passert planlagt tid var på 10,8 prosent i januar, hvilket er det samme 
som i desember.   
 
Avvisningsraten innen VOP var i januar 22,9 prosent og innen BUP 18,8 prosent, som for 
begge områder er lavere enn i desember. BUP når nå målet om en avvisningsrate under 20 
prosent.  

 
Pakkeforløp kreft     

Andel nye pasienter som inkluderes i pakkeforløp i Helse Sør-Øst ligger i januar samlet sett 
på 75 prosent. Dette er over målet om en andel på minst 70 prosent. I januar måned var den 
samlede måloppnåelsen for de ulike pakkeforløpene i foretaksgruppen 67 prosent, hvilket 
er lavere enn i desember. Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS ligger under 
målet om minst 70 prosent.  
 
10 av 26 pakkeforløp oppnår en samlet måloppnåelse over 70 prosent. Det er lavest 
måloppnåelse for bukspyttkjertelkreft, galleveiskreft, hode- og halskreft, lungekreft, 
myelomatose, nyrekreft, peniskreft og prostatakreft. Alle helseforetakene og de private 
ideelle sykehusene arbeider med tiltak for å bedre forløpstidene for pakkeforløpene for 
kreft. Dette  inkluderer bedring av kapasitet, styrking av rollen som forløpskoordinator, 
bedret sanntidsregistrering/koding og gjennomføring av multidisiplinære team-møter 
(MDT-møter).  
 
Regionalt innsatsteam og en egen gruppe for pakkeforløp arbeider spesielt med forløp med 
lav måloppnåelse. Helseforetakenes arbeid følges opp i jevnlige møter i innsatsteamet der 
erfaringer med forbedringsarbeidet deles. I tillegg er det egne møter i ressursgrupper for 
pakkeforløp og egne samlinger for forløpskoordinatorer. Pakkeforløp kreft følges også opp i 
oppfølgingsmøtene mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene med eget opptaksområde.  
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Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling       

Ventetidene for VOP, BUP og TSB i januar er henholdsvis 51,4 dager, 49,7 dager og 35,2 
dager. Målet for ventetider hittil i år er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene.  
 
Innen antall utskrivninger er det en økning på 2,9 prosent innen VOP og 11,7 prosent innen 
BUP sammenlignet med januar i 2021. 
 
Antall liggedøgn er 6,3 prosent høyere innen VOP og 22,3 prosent høyere innen BUP 
sammenlignet med januar 2021.  
 
Antall polikliniske opphold har økt med 6,1 prosent innen VOP og 6,7 prosent innen BUP 
sammenlignet med januar 2021.  
 
Kravene til aktivitetsmålene innfris dermed både for VOP og BUP.  
 
Andel pasientforløp med gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk innen PHV og 
TSB i januar er 69,2 prosent, noe som er lavere enn målsettingen på 80 prosent. Høyest 
måloppnåelse er det innen TSB med 81,8 prosent. BUP har lavest måloppnåelse med 57,2 
prosent, mens VOP har 72,9 prosent. Utviklingen i måloppnåelse er negativ for alle 
forløpene.  
 
 

Aktivitet – ISF-poeng      

I perioden fra mars 2020 til januar 2022 var 20 prosent av alle utsatte pasientkontakter i 
regionen relatert til koronapandemien. Totalt var det ved utgangen av desember 2021 utsatt 
384 779 planlagte kontakter på grunn av pandemien.  Av disse var det 94 387 utsettelser i 
2021 og 273 863 utsettelser i 2020. I januar 2022 var det 16 529 utsettelser som tilsvarer 
16 prosent, som er en økning i forhold til desember.  
 
Figuren under viser andel koronarelaterte utsettelser av alle utsatte pasientkontakter i 
Helse Sør-Øst fra og med mars 2020 til og med januar 2022.    
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Tiltak for å øke kapasiteten, som kveldspoliklinikk og bruk av telefon- og video-
konsultasjoner er iverksatt i alle helseforetak. Helseforetakene er bedt om å benytte ledig 
kapasitet i regionen, både ved andre helseforetak og hos private avtaleparter og 
avtalespesialister. 
 
Somatikk 
Når det gjelder aktiviteten (døgn, dag og poliklinikk) målt i antall ISF-poeng innen somatikk 
var det i januar et negativt budsjettavvik på 10,7 prosent. Aktiviteten i januar var 4,2 
prosent høyere enn i januar i 2021. Antall ISF-poeng inkludert legemidler viser et negativt 
budsjettavvik på 10,1 prosent i januar. 
 
Det negative budsjettavviket på 8 750 ISF-poeng tilsvarer om lag 210 millioner kroner i 
reduserte inntekter. 
 
Det negative budsjettavviket skyldes både at pasienter avlyser oppsatte avtaler og 
helseforetakenes reduserte kapasitet på grunn av koronapandemien og sykefravær. Driften 
ved helseforetakene er betydelig påvirket av pandemien, med nedtak av planlagt aktivitet og 
spesielt av kirurgi som krever døgnopphold.  
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Aktiviten i januar innen PHV og TSB viser et negativt budsjettavvik for ISF-poeng innen VOP 
på 6,5 prosent, innen BUP på 4,9 prosent og innen TSB på 8,4 prosent.  
 
Sammenlignet med januar 2021 er det imidlertid en økning i antall ISF-poeng på 5,3 prosent 
samlet for PHV og TSB. 
 

Bemanningsutvikling       
 
Foretaksgruppen samlet har et redusert bemanningsavvik sammenlignet med foregående 
måned. Merforbruket, målt mot budsjett, er på 1 103 månedsverk i januar, mens avviket i 
desember var 2 264 månedsverk. 
  
Avviket blir naturlig noe lavere i januar på grunn av at budsjettene denne måneden er 
tilpasset behovsendringene som har skjedd gjennom forrige år. Avviket i januar er knyttet til 
økt bemanning ut over det som var forventet og lagt til grunn i budsjettene for å 
kompensere for ekstra koronarelatert aktivitet.  Kostnadene til vikarinnleie er 82,9 prosent 
over budsjett – mye av dette er knyttet til pandemirelatert fravær.  
  
Flere av foretakene har store ambisjoner om nedtak av innleie, og det har vist seg krevende 
å få til i denne perioden. Avvikene for enkelte foretak er betydelige. Det er stor variasjon 
mellom helseforetakene, og dette blir et viktig område å følge opp fremover. 
  
Økende sykefravær og annet koronarelatert fravær gir økt press på innleie, ekstrahjelp og 
overtid.  I tillegg er det fortsatt behov for ekstra bemanning for å få gjennomført planlagt 
elektiv behandling som har blitt utsatt under pandemien.  
  
Det videreføres fortsatt noe direkte pandemirelatert bemanning som medfører økt 
ressursbruk i akuttmottak og ved laboratoriene samt forsterket renhold og smitteverntiltak.  
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Flere pasienter som blir innlagt på annet grunnlag, viser seg å ha covid-19 som bidiagnose. 
Dette krever ekstra smitteverntiltak og økt bemanning for å gjennomføre behandling. 
Tiltakene knyttet til adgangskontroll og skallsikring av bygg er imidlertid redusert.  
  
Sykefraværet ved helseforetakene, inkludert det koronarelaterte sykefraværet, har jevnt 
over økt gjennom høsten og vinteren, og er i januar - februar opp mot 12 prosent samlet. 
Enkelte enheter har ved smitteutbrudd av covid-19 hatt fravær over 30 prosent og har 
måttet stenge ned aktivitet. Dette er bekymringsfulle tall, men heller ikke uventet i denne 
situasjonen. Det er verdt å legge merke til at sykefraværet ser ut til å flate ut, dog på et høyt 
nivå. Pasienter og personell har blitt omdisponert til andre enheter. Helseforetakene har 
etablert gode smitteverntiltak, og det er økt fokus på det ordinære arbeidet med 
sykefraværsoppfølging og vaksinasjon knyttet til den ordinære influensasesongen. 
  
Helseforetakene har ikke rapportert om spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen 
av praksisstudiene. Muligheten for å gjennomføre kurs med fysisk oppmøte er likevel mer 
begrenset enn det var i høst. Økning i praksisplasser er et prioritert område.  
De nasjonale anbefalte kursene for leger i spesialisering gjennomføres så langt det lar seg 
gjøre digitalt. Det er åpnet for at flere kurs kan gjennomføres ved fysisk oppmøte, men det 
forventes at økt digitalisering må være hovedregelen de første månedene inn i 2022. Det 
regionale utdanningssenteret forsøker å informere om planlagte kurs i god tid. Det er 
fortsatt situasjoner der det både er korte frister og behov for stor fleksibilitet fra 
helseforetakene slik at forsinkelser i utdanningsforløpene unngås.  
  
Den ordinære interne kursaktiviteten har stabilisert seg på cirka 420 000 e-
læringsgjennomføringer, litt færre enn i 2020, hvor det var ekstraordinær aktivitet knyttet 
til smittevernkursene. Det deltar cirka 35 000 i klasseromskurs. Samlet har kursaktiviteten 
knyttet til klasseromskurs vært litt lavere i pandemiperioden 2020 og 2021 enn tidligere.  
  
Kompetansetiltakene som registreres i Læringsportalen kommer i tillegg til 
internundervisning og eksterne kurs (f. eks. kursene for leger i spesialisering). Det er en 
uttalt delingskultur i Helse Sør-Øst, slik at foretakene kan dra nytte av ulike kurs utviklet 
ved andre enheter og foretak. Fremover vil det å øke kvalitet og aktivitet, modernisere 
læringsmetoder og samordne utvikling av læringsmetoder, være prioritert. 
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Økonomi          

Resultatutvikling 
Resultatet for foretaksgruppen i januar er negativt med 46,9 millioner kroner med et 
tilhørende negativt budsjettavvik på 171,7 millioner kroner. I det negative resultatet er det 
tatt inn 166,7 millioner kroner av overførte midler fra 2021.  
 
I januar har helseforetakene rapportert en negativ økonomisk effekt av koronapandemien 
på 361,7 millioner kroner. Av dette er 151,4 millioner kroner rapportert som mindre- 
inntekter og 210,3 millioner kroner som merkostnader. 
 
Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold 
HF  og Vestre Viken HF har negative resultater i januar. Det er kun Sunnaas sykehus HF, 
Sykehusapotekene HF, Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF som har positive 
budsjettavvik i januar.  
 
I styresak 021-2022 foreslås at helseforetakene og de private ideelle sykehusene gis en 
foreløpig tildeling på 200 millioner kroner av tildelingen i Prop. 51S (2021-2022) på 765,6 
millioner kroner, for å kompensere for merkostnader knyttet til koronapandemien.  
 
Investeringer 
Foretaksgruppen har per januar investert for totalt 481 millioner kroner. Dette er  
150 millioner kroner lavere enn budsjett. Av budsjettavviket utgjør bygg 87 millioner 
kroner, IKT 35 millioner kroner, medisinsk teknisk utstyr 17 millioner kroner og annet 11 
millioner kroner. 
 
Avviket innenfor bygg skyldes i hovedsak periodiseringer. Avviket for Nytt sykehus 
Drammen utgjør 25 millioner kroner og skyldes mindre pådrag i råbyggsentrepriser enn 
planlagt i budsjett. Avviket ved prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet utgjør 18 millioner 
kroner og skyldes forskjøvet gjennomføring. Det vises til sak 027-2022 Oslo 
universitetssykehus HF – justert forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
 
Avviket innenfor IKT skyldes i hovedsak:  

• De regionale IKT-investeringene er 25 millioner kroner lavere enn budsjett. Avviket 
skyldes endret periodisering av betalingsmilepæler og knapphet på ressurser.  

• Sykehuspartner HF har investert 7 millioner kroner mer enn budsjettert hittil i  
2022.  Det er sikker og stabil drift og utstyrsforvaltning som til sammen har 23 
millioner kroner høyere pådrag enn budsjett, mens STIM har et lavere pådrag enn 
budsjett med seks millioner kroner som følge av at tre prosjekter går over i 
gjennomføringsfase senere enn forutsatt, at ressurser til Windows 10 fase tre ikke er 
på plass som forutsatt, og fordi ett prosjekt er stoppet inntil videre.  

• Lavere pådrag for ikke-byggnær IKT med 14 millioner kroner skyldes hovedsakelig 
en ompostering til byggnær IKT på Nytt sykehus Drammen.  

 
 
Likviditet 
Foretaksgruppen har per januar en likviditetsreserve på 19 169 millioner kroner. Dette er 
642 millioner kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig svakere resultat enn 
budsjettert og høyere arbeidskapitalbinding i Sykehusapotekene HF. 
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Sykehuspartner HF       

Sykehuspartner HF har et positivt budsjettavvik på en million kroner per januar.  
Resultatet skyldes i hovedsak lavere andre driftskostnader og et positiv budsjettavvik på 
finansposter.  
 
Målet for antall grønne dager per måned per helseforetak i gjennomsnitt per måned er nådd 
for fem av ni helseforetak. Målet om oppetid er nådd for åtte av ni helseforetak. Fem av 
hendelsene skjedde i etterkant av kritisk sikkerhetsoppdatering, og dette følges opp med 
leverandør. Tekniske problemer med databasen til pasientjournalsystemet DIPS ved Oslo 
universitetssykehus HF medførte nedetid over tre dager og betydelig etterarbeid. Det 
gjennomføres en utvidet evaluering av hendelsen for læring, og tiltak vil bli fulgt opp.  
 
Det var 44 leveranser med første planlagte leveransedato i januar, og av disse er 18 levert. 
Det er varierende årsaker til at målkravet ikke er nådd, herunder sykefravær, 
utstyrsforsinkelser og utfordringer hos leverandør. Arbeidet med å øke leveransekapasitet 
og leveransepresisjon er høyt prioritert og videreføres. Sykehuspartner HF gjennomfører 
blant annet tiltak for vesentlig reduksjon av ledetid og forbedret planlegging av leveranser. 
 
Det var en markant økning i ressursbehovet fra prosjektene ved årsskiftet som har medført 
en økning i antall innleide konsulenter. 
 
Sykehuspartner HF har over tid gjennomført tiltak for å få opp investeringstakten og for å 
unngå dipp ved årsskiftet. Forsinkelser i utstyrsleveranser grunnet pandemien gjør det 
vanskelig å periodisere. Sykehuspartner HF vil gjennom 2022 styre omfanget av leveranser 
til på eller under investeringsbudsjett. 
 
Sykefraværet i desember 2021 er 4,9 prosent og på samme nivå som oktober og november. 
Sykefraværet totalt for 2021 er 5,2 prosent, som er 0,7 prosent over måltall på 4,5 prosent. 
Måltallet ble satt basert på det lave sykefraværet i 2020, og overskridelse av måltall er som 
forventet utfra pandemisituasjonen og sesongvariasjoner. Måltallet er derfor satt noe 
høyere i 2022 (5,4 prosent). Utviklingen følges tett i det enkelte virksomhetsområde. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling    
 
Administrerende direktør viser til at ventetiden samlet sett er høyere i januar 2022 enn i 
desember i fjor. Dette har sammenheng med dager med lavere aktivitet ved årsskiftet, 
utviklingen i pandemien og høyt fravær blant medarbeidere.   
 
Avvisningsratene innen VOP er over målet, men for BUP er ratene under målet i januar. 
Målet for ventetider er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene i januar. 
Admininstrerende direktør vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på ventetider, og vil følge 
opp helseforetakene og de private ideelle sykehusene spesielt når det gjelder ventetider og 
fristbrudd innen PHV og BUP.  
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Innen pakkeforløp for kreft var det en god bedring i pakkeforløpstallene høsten 2021, men 
måloppnåelsen er under kravet i januar. Dette kan settes i sammenheng med dager med 
lavere aktivitet i slutten av desember og ved årsskiftet. Helse Sør-Øst RHF vil fortsette å 
følge opp arbeidet med å avhjelpe flaskehalser og dele erfaringer på tvers av helseforetak og 
private ideelle sykehus. Utviklingen for pakkeforløpene innen psykisk helsevern og TSB er 
positiv.  
 
Det var i januar økende smitte med et økt antall innlagte pasienter med covid-19, samtidig som 
pågangen av andre pasienter også var høy. Alle helseforetak og private ideelle sykehus med 
opptaksområde var i beredskap i januar, med nedtak av planlagt aktivitet. De økonomiske 
konsekvensene av koronapandemien er betydelige, og har økt igjen siste måneder.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport for januar 2022 til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Rapport per januar 2022 
 
Utrykte vedlegg 

• Ingen 
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