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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   25.april  
Møtetid:   kl.14-17  
Møtested:   Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen 
 
 
PROGRAM    
 
 
Kl. 14.00  Lukking av møtet;  

Orientering om status eiendomserverv 
  

Styremøte,  
Behandling av saker og orienteringer 

    
 
 

 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
 
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Cecilie Søfting Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

Alternativt til: 
 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
 
  
Cecilie Søfting Monsen 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 21.april 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 04. 2016 
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 25.april 2016 

17/2016 Godkjenning av styreprotokoll 14.mars 2016 
 
Vedlegg: 

1. Foreløpig styreprotokoll 14.mars 2016 
 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

18/2016 

Virksomhetsrapport mars 2016 
 
Vedlegg: 

1. Virksomhetsrapportering pr mars 2016 
 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
19/2016 

 
Status i planarbeidet for nytt sykehus i Vestre Viken  
Muntlig orientering 
 

 
 

 
ANDRE ORIENTERINGER 

 Administrerende direktørs orienteringer : 
 
Orientering om status eiendomserverv  
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23.  
 
 

EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra 14.mars 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 17/2016 25.04.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte  14.mars 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoll fra styremøtet 14.mars 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 21.april 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 21.04.2016 
Saksbehandler: Cecilie S Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 14.mars 2016 
Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Habiliteringsavdelingen, Drammen 

Dato: 14.mars 2016 

Tidspunkt: Kl.12.00 – 16.45, deretter befaring Bragernes 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
   
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
Ingeborg Sivertsen  Nestleder  
 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie S Monsen Styresekretær  
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Saksliste og møteinnkalling ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
Sak 11/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte  
19.februar 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøtet 19. februar 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 12/2016 Årsrapport 2015 
  
Gøril Hyni, partner i PWC, orienterte innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang 
i forbindelse med årsrapporten.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2015, bestående 
av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling 
og noteopplysninger.  
 

2. Styret anbefaler at resultatet for 2015, et overskudd på 227 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 227 MNOK  

 
3. Styret takker ansatte og ledelse for meget godt gjennomført arbeid i 2015. 

 
 
Sak 13/2016 Virksomhetsrapportering pr 29.februar 2016  
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av februar. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av februar. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
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Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 14/2016 NVVS - konseptfase 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 

 
Protokolltilførsel fra de ansatte valgte representantene: 
Vi vil påpeke at dagens tomt ikke har blitt foretrukket ved noen av de mange tidligere 
vurderinger av lokalisasjon for nytt sykehus i vårt område. De eksterne kvalitetssikrerne 
(KSK)kaller dette alternativet for umodent. Brakerøya har betydelig bedre løsninger for 
samferdsel, sykehus generer mye reisearbeid.    
 
Planhorisonten frem til 2030 er for kort, kun få år etter ferdigstillelse, slik KSK påpeker, og 
ekspansjonsmulighetene er betydelig bedre på Brakerøya. Prisforskjellen som ligger til grunn 
for anbefalingen er vi usikre på om er reell, og nedskrivingstiden bør være lang på et slikt 
prosjekt.   
 
De praktiske konsekvensene av å bygge og bo på Bragernes er vi derimot ikke usikre på, som 
erfaringer fra Nordlandssykehuset viser oss. Fristen for avgjørelse nærmer seg.  Vi har et 
alternativ på Brakerøya som kommer best ut på alle parametre foruten den estimerte 
prisforskjellen. 
 
Til slutt vil vi minne om at vi nå skal gjøre et valg for fremtiden. Vi må sikre at vi gjør et valg 
som samsvarer med foretakets visjon om et tilbud til pasientene med høy faglig kvalitet og god 
tilgjengelighet, og som legger grunnlag for utvikling for foretaket i kommende generasjoner.  
 
Sak 15/2016 BRK - idefaserapport 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar idefaserapporten til orientering. Rapporten fremmes til endelig behandling i 
styremøtet 9. mai. 
 
 
Sak 16/2016 Orienteringer   
 
Pasientombudet presenterte Årsmeldingen til Pasient – og brukerombudet i Buskerud. 
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Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Andre orienteringer 
 
ØLP status – Planforutsetninger HSØ 
Administrerende direktør orienterte om planforutsetninger ØLP fra HSØ. 
 
 
Lukket møte:  
 
Drøfting av forhold rundt foretaket. 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23.  
 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
 
 
 
Drammen 14.mars 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per mars 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 18/2016 25.4.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mars 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr mars 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr mars viser et overskudd på 126,4 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 94,8 
MNOK.  Resultat pr mars fra ordinær drift viser et resultat på 31,7 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per mars til orientering.  
 
 
 

 
 

Drammen, 21. april 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 21.april 2016 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per mars. 
Rapporteringen gir tall per mars for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per mars 2016 er oppsummert i 
måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per mars viser et overskudd på 31,7 MNOK, som er 5,8 MNOK bak 

budsjett.  Resultat i mars måned isolert viser et overskudd på 18 MNOK.  Overskuddskrav for 
ordinær drift for 2016 er på 150 MNOK, periodisert til et overskudd på 12,5 MNOK per 
måned.  Resultatet hittil i år er 5,4 MNOK bak samme periode i fjor. Prognose for året er på 
150 MNOK, i tråd med budsjett. 

 
- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 710 poeng foran budsjett, og 

er 849 poeng foran samme periode i fjor.   I mars er pasientbehandlingssystemet oppdatert 
for 2016 endringer i kodeverk.  Aktivitet i mars måned inkluderer korreksjon av tidligere 
perioder, og er 733 poeng foran budsjett.  I januar og februar ble det rapportert aktivitet i 
tråd med budsjett. Prognose for året gir aktivitet 474 poeng foran budsjett. 
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- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 5233 bak 
budsjett hittil i år, og er 2192 konsultasjoner bak samme periode i fjor.  Aktivitet i mars 
måned er 1778 bak budsjett, og 3072 konsultasjoner bak mars i fjor.  Det er rapportert til 
HSØ en prognose for året i tråd med budsjett.  Videre analyse har redusert prognosen med 
11710 konsultasjoner.   Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 3,4 % i forhold til i 
fjor.  Det er budsjettert aktivitetsvekst på 7,7 %.  

 
- Antall brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 

midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 
Totale brutto månedsverk i april er 7059. Dette er 106 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det forbruk 73 månedsverk mer enn budsjettert. Prognose for året gir et 
overforbruk på 48 årsverk i forhold til plan. 

 
- Sykefravær i februar er på 7,8 %.  Dette er lavere enn mål for perioden, og lavere enn ved 

samme periode i fjor.  Hittil i år er sykefravær på 7,6 %.  Prognosen for året gir 
gjennomsnittlig sykefravær på 7,1 % i tråd med budsjett.  

 
- Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 59 dager.  Dette er lavere enn 

mål på 65 dager. Prognosen for året er ventetid i tråd med eller lavere enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd hittil i år er på 0,4 %, noe som er tett opp mot målet på 0 %.  Fristbrudd er lavere 
enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er i tråd med mål. 

 
- I mars er det registrert 2,2 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 2,5 % 

korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %.  Prognose for året gir 
korridorpasienter på 1,7 %.   

 
 

Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2016 
 

 
 
Resultatet hittil i år viser et overskudd på 126,4 MNOK.  Av dette skyldes 94,8 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning mottatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær 

pr mars 2016 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Basisramme - 485 260 - 485 260  - 1 439 277 - 1 439 277  0 % - 1 304 691 10 %
ISF inntekter - 204 310 - 182 105  22 206 - 585 991 - 564 844  21 147 4 % - 555 601 5 %
Gjestepasient inntekter - 11 315 - 9 616  1 699 - 28 737 - 28 827 - 90 0 % - 27 525 4 %
Øvrige driftsinntekter - 64 093 - 67 488 - 3 395 - 205 127 - 207 866 - 2 739 -1 % - 205 834 0 %
SUM Inntekter - 764 978 - 744 469  20 509 - 2 259 132 - 2 240 814  18 317 1 % - 2 093 651 8 %

Varekostnader  90 979  88 954 - 2 026  263 905  256 095 - 7 810 -3 %  221 940 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  49 686  46 574 - 3 111  136 759  140 604  3 844 3 %  144 078 -5 %
Innleid arbeidskraft  2 923  1 035 - 1 888  4 742  3 100 - 1 642 -53 %  7 421 -36 %
Lønnskostnader  501 495  498 297 - 3 198  1 523 495  1 512 085 - 11 410 -0,8 %  1 405 736 8 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 760  20 219  460  59 070  60 329  1 259 2 %  57 474 3 %
Andre driftskostnader  81 506  75 727 - 5 780  238 060  227 612 - 10 448 -5 %  213 645 11 %
Netto finanskostnader  684  1 163  479  1 479  3 490  2 011 58 %  6 294 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  747 033  731 969 - 15 064  2 227 511  2 203 314 - 24 196 -1,1 %  2 056 588 8 %

Resultat fra ordinær drift - 17 945 - 12 500  5 445 - 31 621 - 37 500 - 5 879 -16 % - 37 063 15 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 31 122   31 122 - 94 790  94 790  85 337
Resultatet - 49 067 - 12 500  36 567 - 126 411 - 37 500  88 911 237 %  48 274 15 %
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drift hittil i år viser et overskudd på 31,6 MNOK.  Dette er 5,9 MNOK bak budsjett, og 5,4 MNOK 
bak mars i fjor.   
 
Resultat fra ordinær drift i mars måned viser et overskudd på 17,9 MNOK, som er 5,4 MNOK 
foran budsjett.  Resultat i mars måned inkluderer effektene hittil i år av oppdatering av 
programvaren for 2016 kodeendringer. 
 
Totale inntekter hittil i år er på 2259,1 MNOK, og er 18,3 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 2227,5 MNOK hittil i år.  Dette er 24,2 MNOK mer 
enn budsjettert.  Lønnskostnader og innleie er til sammen 13,1 MNOK, andre driftskostnader er 
10,4, og varekostnader er 7,8 MNOK over budsjett, mens gjestepasientkostnader, andre 
driftskostnader og finansområdet er foran budsjett.   
 
Pensjonskostnader 
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2016 som gir en reduksjon i pensjonskostnader 
for året på 367,5 MNOK.  Hittil i år gir dette en reduksjon i pensjonskostnader på 94,8 MNOK.   
 
Det forventes at lavere pensjonskostnader vil gi redusert basisfinansiering i revidert 
nasjonalbudsjett.  Inntil det er avklart, vises reduksjonen på egen linje i resultatet i tråd med 
instruks fra HSØ.  
 
 
Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2016 klinikkene 
 
Avvik mot budsjett per klinikk i mars: 

  
 
Flere klinikker viser resultater som er foran budsjett hittil i år. Klinikkene Drammen sykehus, 
Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet område VVHF viser resultater 
i tråd med eller bedre enn budsjett hittil i år. Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av 
felles økonomi.  
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Per mars viser klinikkene Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Intern 
service og Psykisk helse og rus et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av 
totalt budsjetterte kostnader for perioden.  
 
 
Pasientbehandling somatikk 
 
Total rapportert DRG-produksjon for døgn, dag og poliklinikk i somatikk hittil i år er foran 
budsjett og foran samme periode i fjor.  Prognose for året gir DRG-produksjon for døgn, dag og 
poliklinikk totalt som er 474 poeng foran budsjett. 
  

 
 
Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år. Sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2015 viser pasientbehandlingen målt som totalt antall behandlinger 
innenfor psykisk helse og rus en reduksjon på 3,8 %.    
 
Det er innrapportert til HSØ en prognose for året i tråd med budsjett.  I etterkant av 
rapportering til HSØ har klinikken foretatt nye vurderinger og redusert prognose for antall 
polikliniske konsultasjoner med 11710.   
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Antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksen psykiatrien (VOP) ligger bak budsjett hver 
måned hittil i år. 
 
Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 73 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i april er 106 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på om 
lag 1,8 % i forhold til samme periode i fjor.  Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 48 
årsverk. 
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Månedsverksutvikling pr klinikk 

 
 
Flere klinikker viser årsverk som er over budsjett hittil i år.  Overforbruket knyttes til klinikk for 
psykisk helse og rus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Intern service.  
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 31,6 MNOK.  Resultat i mars måned er bedre 
enn tidligere perioder, og de fleste klinikker viser positive resultater i mars måned isolert.  
 
Klinikk for Intern service og klinikk for Psykisk helse og rus viser fortsatt negativt avvik mot 
budsjett i mars.  Hittil i år viser Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, klinikk for intern service, 
klinikk for psykisk helse og rus og klinikk for medisinsk diagnostikk negative resultater.  
 
I årets første prognose varsles det underskudd i flere klinikker.  Bærum sykehus varsler en 
årsprognose på -5,0 MNOK, klinikk for psykisk helse og rus oppgir en prognose på -14,3 MNOK, 
klinikk for medisinsk diagnostikk -6,0 MNOK, og klinikk for internservice varsler et underskudd 
på -14,6 MNOK.  Selv med fortsatt positiv utvikling i felles økonomi og de øvrige klinikker, må 
negative avvik i klinikkøkonomi reduseres for å sikre en årsprognose for foretaket i tråd med 
budsjett.  Klinikker med negativ resultatutvikling følges nøye, og det vil kreves rapportering om 
tiltak for å sikre resultat i tråd med budsjett ved neste rapportering. 
 
Klinikk for psykiatri og rus har ikke nådd målsatt aktivitet. Revidert prognose for året gir 
aktivitetsvekst i forhold til i fjor, men lavere enn budsjettert.  Klinikken jobber med å definere 
tiltak for å øke aktiviteten ytterligere. Tiltak vil legges frem ved neste rapportering.   
 
Målet er at det ikke skal fremkomme korridorpasienter. Korridorpasienter i mars er på 2,2 %, og 
prognosen for året gir gjennomsnittlig 1,7 % korridorpasienter. Korridorpasienter er i stor grad 
knyttet til sykehus med enkeltrom.  Problemstilling og forslag til tiltak skal redegjøres for i juni 
styremøte. 
 
Administrerende direktør er fornøyd med at ventetidsutviklingen og fristbruddene viser en god 
utvikling i første kvartal.   
 

pr mars Jan Feb Mar Apr Hittil 
i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett
% avvik

Drammen Sykehus 1 683 1 680 1 701 1 702 1 692 1 661 30 1,8 %

Bærum Sykehus 957 959 963 956 958 942 17 1,8 %

Ringerike Sykehus 536 531 551 545 541 542 -1 -0,3 %

Kongsberg Sykehus 320 322 327 319 322 326 -4 -1,2 %

Intern Service 548 541 551 545 546 530 16 3,0 %

Psykisk Helse og Rus 1 820 1 814 1 811 1 809 1 813 1 778 36 2,0 %

Prehospitale Tjenester 308 311 318 316 313 318 -5 -1,4 %

Medisinsk Diagnostikk 586 585 586 591 587 597 -10 -1,7 %

Stabene 287 288 286 285 286 292 -6 -2,0 %

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 093 7 069 7 059 6 986 73 1,0 %



 
 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no  
Postboks 800 
3004 Drammen 

  

   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering for mars 2016 til 
orientering. 
 
Administrerende direktør vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre resultatkravet for 2016.  
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. mars 2016. Resultatet for VVHF for første kvartal 
viser et akkumulert overskudd på 126,4 MNOK. Av overskuddet skyldes 94,8 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning foretatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær drift 
(eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnader) viser et overskudd på 31,6 MNOK.  Dette er 5,9 
MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 18,3 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans 
er 24,2 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I mars måned var andel fristbrudd 0,5 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 55 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Ny aktuarberegninger foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader på 367,5 MNOK for 
året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i 
forbindelse med revidert nasjonal budsjett.  Inntil det er avklart, vises reduksjonen utenfor resultat 
fra ordinær drift. Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 94,8 MNOK.  
 
Pensjonskostnad baseres til enhver tid på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser, 
utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er forandringer i tre elementer som i hovedsak gir endret 
premie: 

1) Diskonteringsrenten - rente som benyttes i nåverdiberegning 
2) Årlig forventet lønnsvekst  
3) Forventet årlig G-regulering/P-regulering. Brukes til å anslå utviklingen av 

pensjonsutbetalingene etter at pensjonen er påbegynt. 
 
Forskjellen mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst utgjør nettorenten.  Redusert 
nettorente gir økte kostnader og vice versa.  I 2016 er netto renten økt fra -0,45 til 0,20 (se tabellen 
under). 
 
 

Parametere 2013 2015 2016 

Diskonteringsrente 4,05 2,30 2,70 

Forventet lønnsvekst 3,50 2,75 2,50 

Nettorente 0,55 -0,45 0,20 
Tabellene viser sammenhengen siste årene. År 2014 er holdt utenfor da planendring forstyrrer bildet 
 
 
Reduserte takster bryst diagnostisk senter (BDS) 
Etter budsjettleveransen ble det kjent at polikliniske takster for BDS aktivitet er redusert i forhold til 
2015 nivå.  Informasjon om takstendringen kom for sent til å hensynta dette i budsjettet, og det 
forventes å gi et negativ avvik mot budsjett på omlag 7 MNOK i år (om lag 0,6 MNOK pr måned).  
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr mars 2016. 

 
* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og 
kredit).  Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.  Avvik vises som positiv der endring i forhold 
til budsjett er positiv for resultatutvikling.  
 
Resultat for første kvartal viser et overskudd på 126,4 MNOK. Dette er 88,9 MNOK foran budsjett og 
174,7 MNOK foran resultatet pr mars i fjor.  Av overskuddet skyldes 94,8 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge aktuar beregningen foretatt i januar 2016.   
 
Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader) viser et overskudd på 
31,6 MNOK.  Dette er 5,9 MNOK bak budsjett, og 5,4 MNOK bak første kvartal i fjor.  
 
Driftsinntekter er 18,3 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 24,2 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i mars måned viser et overskudd fra ordinær drift på 17,9 MNOK. Dette er 5,4 MNOK foran 
budsjett. Inntekter i mars er 20,5 MNOK foran budsjett, mens driftskostnader inklusiv finans viser et 
negativt avvik på 15,1 MNOK i forhold til budsjett.  ISF-inntekter i mars måned inkluderer effektene 
av oppgradering av programvaren for 2016 kodeendringer for aktivitet hittil i år. 
 

pr mars 2016 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Basisramme - 485 260 - 485 260  - 1 439 277 - 1 439 277  0 % - 1 304 691 10 %
ISF inntekter - 204 310 - 182 105  22 206 - 585 991 - 564 844  21 147 4 % - 555 601 5 %
Gjestepasient inntekter - 11 315 - 9 616  1 699 - 28 737 - 28 827 - 90 0 % - 27 525 4 %
Øvrige driftsinntekter - 64 093 - 67 488 - 3 395 - 205 127 - 207 866 - 2 739 -1 % - 205 834 0 %
SUM Inntekter - 764 978 - 744 469  20 509 - 2 259 132 - 2 240 814  18 317 1 % - 2 093 651 8 %

Varekostnader  90 979  88 954 - 2 026  263 905  256 095 - 7 810 -3 %  221 940 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  49 686  46 574 - 3 111  136 759  140 604  3 844 3 %  144 078 -5 %
Innleid arbeidskraft  2 923  1 035 - 1 888  4 742  3 100 - 1 642 -53 %  7 421 -36 %
Lønnskostnader  501 495  498 297 - 3 198  1 523 495  1 512 085 - 11 410 -0,8 %  1 405 736 8 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 760  20 219  460  59 070  60 329  1 259 2 %  57 474 3 %
Andre driftskostnader  81 506  75 727 - 5 780  238 060  227 612 - 10 448 -5 %  213 645 11 %
Netto finanskostnader  684  1 163  479  1 479  3 490  2 011 58 %  6 294 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  747 033  731 969 - 15 064  2 227 511  2 203 314 - 24 196 -1,1 %  2 056 588 8 %

Resultat fra ordinær drift - 17 945 - 12 500  5 445 - 31 621 - 37 500 - 5 879 -16 % - 37 063 15 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 31 122   31 122 - 94 790  94 790  85 337
Resultatet - 49 067 - 12 500  36 567 - 126 411 - 37 500  88 911 237 %  48 274 15 %
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Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 18,3 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 21,1 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 2,7 MNOK bak budsjett. Det 
negative avviket mot budsjett på øvrige inntekter skyldes lavere polikliniske inntekter og inntekter 
knyttet til raskere tilbake enn budsjettert.  
 
Driftsinntekter i mars måned er 20,5 MNOK foran budsjett.  Det positive avviket er i hovedsak knyttet 
til høye ISF-inntekter.  ISF-inntekter i mars inkluderer effektene av programoppgradering for 2016 
kodeverk for aktivitet hittil i år.   
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr første kvartal viser et negativt avvik mot budsjett på 24,2 
MNOK, og ligger 8 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i mars måned viser et negativt 
avvik mot budsjett på 15,1 MNOK.  
 
Varekostnader er 7,8 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I mars måned er varekostnader 2,0 MNOK 
mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, cytostatika og 
medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet. Kostnader for biologiske legemidler og 
hjemmebaserte kreftmedisiner er om lag 11,9 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 3,8 MNOK lavere enn budsjettert pr mars. Kostnader i 
mars måned er 3,1 MNOK høyere enn budsjettert.   
 
Lønnskostnader er 11,4 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I mars måned er lønnskostnader 3,2 
MNOK over budsjett.   Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 3,8 
MNOK mer enn budsjett.  

pr mars 2016 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

ISF inntekter - 204 310 - 182 105  22 206 - 585 991 - 564 844  21 147 4 % - 555 601 5 %
Gjestepasient inntekter - 11 315 - 9 616  1 699 - 28 737 - 28 827 - 90 0 % - 27 525 4 %

Polikliniske inntekter - 23 842 - 22 813  1 029 - 72 164 - 73 015 - 851 -1 % - 71 164 1 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 213 - 2 907 - 695 - 7 254 - 8 395 - 1 141 -14 % - 8 516 -15 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 668 - 3 646  22 - 10 731 - 10 938 - 207 -2 % - 10 766 0 %
Utskrivningsklare pasienter - 872 - 981 - 110 - 3 409 - 3 610 - 201 -6 % - 5 096 -33 %
Andre driftsinntekter - 33 499 - 37 139 - 3 641 - 111 569 - 111 908 - 339 0 % - 110 292 1 %

Øvrige driftsinntekter - 64 093 - 67 488 - 3 395 - 205 127 - 207 866 - 2 739 -1 % - 205 834 0 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 279 718 - 259 208  20 509 - 819 855 - 801 537  18 317 2 % - 788 960 4 %

pr mars 2016 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Varekostnader  90 979  88 954 - 2 026  263 905  256 095 - 7 810 -3 %  221 940 19 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  49 686  46 574 - 3 111  136 759  140 604  3 844 3 %  144 078 -5 %
Innleid arbeidskraft  2 923  1 035 - 1 888  4 742  3 100 - 1 642 -53 %  7 421 -36 %
Lønnskostnader  501 495  498 297 - 3 198  1 523 495  1 512 085 - 11 410 -0,8 %  1 405 736 8 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 760  20 219  460  59 070  60 329  1 259 2 %  57 474 3 %
Andre driftskostnader  81 506  75 727 - 5 780  238 060  227 612 - 10 448 -5 %  213 645 11 %
Netto finanskostnader  684  1 163  479  1 479  3 490  2 011 58 %  6 294 -76 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  747 033  731 969 - 15 064  2 227 511  2 203 314 - 24 196 -1,1 %  2 056 588 8 %
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Innleie er 1,6 MNOK mer enn budsjett ved slutten av første kvartal. Kostnader hittil i år er 2,7 MNOK 
lavere enn ved samme periode i fjor. 
 
Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 2,0 MNOK. Finanskostnader i mars viser et 
positiv avvik mot budsjett på 0,5 MNOK. 
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett pr første kvartal på 1,3 MNOK.  I mars måned er 
avskrivninger 0,5 MNOK mindre enn budsjettert.  
 

1.2 Resultat estimat pr første kvartal  

 
 
Prognosen pr mars viser et overskudd på 150 MNOK i tråd med budsjett.  

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

jan feb mars

Lønnsavvik Gjennomsnittlig overforbruk

pr mars 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 748 575 - 5 748 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 221 546  9 971 0 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 112 209  0 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 835 964  0 %

SUM Inntekter - 8 908 324 - 8 918 295  9 971 0 %

Varekostnader  1 077 949  1 087 949 - 10 000 -1 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  584 505  0 %

Innleid arbeidskraft  22 825  22 825  0 %

Lønnskostnader  5 906 320  5 906 320  0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  247 873  0 %

Andre driftskostnader  904 657  904 628  29 0 %

Netto finanskostnader  14 195  14 195  0 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 758 323  8 768 295 - 9 972 0 %

Resultat fra ordinær drift - 150 000 - 150 000  0 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 367 547
Resultatet - 150 000 - 517 547  367 547 -71 %
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Inntekter er estimert til å øke med 10 MNOK som følge av høy aktivitet og pasientrelaterte inntekter. 
Varekostnader forventes å være mer enn opprinnelig budsjettert som følge av aktivitetsøkning og 
overforbruket hittil i år.  
 

1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr første kvartal for henholdsvis 
inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift.  
 

 
 
Pr første kvartal viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1 
%. Det er kun klinikkene Bærum sykehus, Psykisk helse og rus og Intern service som viser negativ 
avvik mot budsjett som er mer enn -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I mars måned viser de fleste klinikker positive resultater.  Det er kun klinikkene for Intern service og  
Psykisk helse og rus som viser vesentlig negativ avvik mot budsjett. 

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 1 770 2 423
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -3 599 
Ringerike 289 -117 1 291 1 463
Kongsberg -152 -1 186 621 -717 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -8 044 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -5 495 
Prehospital tjenester 137 233 -134 236
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -704 
Stabene 298 11 780 1 089
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 45 031
Ordinær Drift 8 546 5 129 18 007 31 683
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For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr første kvartal er 11,4 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker viser 
negativ avvik mot budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 11 MNOK mer enn budsjettert.  Overtid og variable lønn er i tråd med budsjett, 
med et positivt avvik på 0,4 MNOK. Offentlige refusjoner er 4,9 % foran budsjett, og annen lønn er 
2,3 % over budsjett. 
 

1.5 Innleie  
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Hittil i år er det brukt 4,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 1,6 MNOK mer enn budsjettert, 
men er 2,7 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i mars er 1,9 MNOK mer enn 
budsjettert, og om lag på samme nivå som i mars i fjor. Utvikling følges nøye med, men må sees i 
sammenheng med høy aktivitet og sykefravær i år. 
 

1.6 Likviditet  
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr mars var opptrekk på driftskreditten på 1145 MNOK. Dette er 63 MNOK mer enn budsjett, og 589 
MNOK under kredittrammen på 1734 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som er godt innenfor 
bevilget kredittrammen hver måned, og i tråd med budsjett.  
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1.7 Investeringer  

 
 
Hittil i år er det investert for 42,4 MNOK.  Dette er 33,7 MNOK mindre enn periodisert budsjett for 
året.  Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 324,3 MNOK i totale investeringer.  Dette er 10,1 
MNOK mindre enn budsjettert.  I tillegg er det budsjettert med finansiell leasing på MTU for 37 
MNOK. 
 
Periodisering av 2016 budsjett er basert på faktisk påløp i fjor. I 2015 var det store investeringer på 
våren knyttet til operasjonsavdelingen.  Dette gir et høyt budsjett i de første måneder i 2016, som  
ideelt sett bør vært fordelt jevnere ut på året, da det ofte er tyngre investeringer på høsten grunnet 
anbudsprosesser i forkant av anskaffelsene. Periodisering av budsjett med høye kostnader tidlig i 
2016 gir et underforbruk i forhold til budsjett.  Estimat for året viser investeringer som er 10 MNOK 
mindre enn budsjettert.  
 
Egenkapitalinnskudd pensjon 
Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader innbetales til de ulike pensjonskassene i slutten 
året (november). Budsjettet er basert på estimater fra pensjonskassene om nødvendig 
egenkapitalbehov for å opprettholde kapitaldekningsgraden. Pensjonskasse for hovedstadsområdet 
har meldt at egenkapitaltilskuddet for 2016 vil bli redusert med omlagt 6,4 MNOK i forhold til 
budsjettforutsetninger. Estimat for året er redusert for dette.  
 
MTU  
MTU budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra MTU-avdelingen som vurderes 
fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets store MTU-prioriteringer besluttet og 
satt i gjennomføring. Det er blant annet bestilt og levert en CT og en MR og to røntgenlaber. Det er 
holdt tilbake en liten budsjettbuffer for å møte akutte hendelser.  
 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 2 732                       15 528                     12 796                     58 000                     58 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 3 974                       1 882                       -2 091                      8 000                       8 000                       

Investeringer Drammen Sykehus 3 569                       14 726                     11 157                     55 000                     55 000                     

Sum øvrige bygginvesteringer 4 094                       18 261                     14 167                     75 000                     70 000                     

Havari 91                             2 308                       2 217                       10 000                     10 000                     

Sum andre investeringer 24 276                     23 411                     -865                         103 000                   103 000                   

Investeringer annen finansiering 1 322                       -                           -1 322                      1 322                       

Sum bokførte investeringer VVHF 39 967                     73 808                     33 841                     299 000                   295 322                   

IKT-investeringer 2 432                       2 250                       -182                         9 000                       9 000                       

Egenkapital innskudd pensjon -                           -                           -                           26 400                     20 000                     

Sum investeringsramme VVHF 42 399                     76 058                     33 659                     334 400                   324 322                   

Sum finansiell leasing -                           37 000                     37 000                     

Sum investeringsramme VVHF, inkl. finansiell leasing 42 399                     76 058                     33 659                     371 400                   361 322                   

Prognose 2016Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2016
Budsjett hittil 

2016
Avvik hittil 

2016 Budsjett 2016
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Finansiell leasing – MTU og ambulanser 
I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: 

Anskaffelser og ambulanser og MTU utover investeringsrammen kan gjennomføres ved 
inngåelse av leasingavtaler innfor rammen av driftsbudsjettet. 

 
Helse Sør Øst har inngått følgende avtaler for finansiell leasing gjeldende fra 1.juli 2015: 
 

Type utstyr Finansieringsselskap 
Medisinsk teknisk utstyr Siemens Financial Services 
Annet (herunder ambulanser) Siemens Financial Services 
IKT Danske Bank 
Modulbygg - brakker Danske Bank 

 
I henhold til HSØ finansreglement skal HSØ godkjenne alle leasingavtaler. Vestre Viken HF sendte 
23.desember 2015 og 12.februar 2016 søknad til HSØ om å inngå avtale om finansiell leasing av 
følgende utstyr: 
 

Utstyr Kjøpspris 
Operasjonsrobot 21 338 063 
CT Bærum 9 023 250 
ESWL 3 225 000 
6 ambulanser 9 000 000 

 
Søknadene ble innvilget av HSØ i hhv januar og slutten av februar for ESWL. Alle enheter er nå satt i 
bestilling, og operasjonsrobot er levert til Drammen Sykehus. 
 
2016 budsjettet er økt med 6 MNOK knyttet til leasing av MTU og ambulanser. Det er fra før inngått 
leasing kontrakter for ambulanser og MTU med en årlig leie på om lag 6 MNOK.  Hittil er leasing for 
CT Bærum og operasjonsrobot aktivert, og anslås å gi en kostnad ut året på om lag 3 MNOK. 
 
Drammen Sykehus 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er ferdigstilt og tatt i full drift fra september i fjor. 
Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus er nå ferdigstilt. Det jobbes videre med 
oppgradering av poliklinikker, strømforsyning, utbedring/ombygging patologen, utskifting av vinduer 
og diverse mindre oppgraderinger. 
 
Konseptfase nytt Vestre Viken Sykehus 
Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus følger planen og er i rute. Kostnader til 
konseptfase nytt sykehus i Vestre Viken er budsjettert med 8 MNOK i 2016.  
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er ca. 1,3 MNOK finansiert med gaver.  Dette gjelder bl.a. gaver fra Kreftfond 
knyttet til anskaffelse av ergometer og annet utstyr. 
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1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 710 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 849 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,4 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 937 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 190 poeng foran budsjett.   
 
DRG-poeng ”sørge for” i mars  er 733 foran budsjett.  DRG-poeng i mars inkluderer effektene hittil i 
år av oppgradering av programvaren for 2016 kodeendringer.  
 
Pr første kvartal er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn hittil i 
år, som er litt lengre enn budsjett. Antall døgnopphold er bak budsjett, og noe lavere enn ved samme 
periode i fjor.  Endringer i kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som 
ble budsjettert som døgnopphold telles som polikliniske behandling.     
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon over budsjett ved utgangen av året. 
 

 
 
Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år.  
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Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske 
klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og 
støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer. Den gir med dette en 
god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.   
 

 
 
I mars 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk foran plan, men bak samme 
periode i fjor. Det er i mars måned produsert 2,42 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,34 i budsjett og 
2,54 i oktober i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,48 poeng pr månedsverk. Dette er foran budsjett og på samme nivå som 
i første kvartal i fjor. Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan. 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
 

1.9 Aktivitet psykisk helse og rus  

 
 
Pr februar var det en økning i poliklinisk aktivitet med 2,2 % sammenlignet med samme periode i 
2015. Etter avsluttet mars er det en nedgang i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2015, 
men nedgangen er delvis resultat av at påsken faller på forskjellige tidspunkter. I forhold til antall 
virkedager, er aktivitetsvekst hittil i år fortsatt lavere enn 7,7 % som er lagt til grunn i budsjettet.   
Det er like etter månedsskiftet rapportert til HSØ en årsprognose til HSØ med aktivitet i tråd med 
budsjett.  Det er i etterkant foretatt nye vurderinger, og prognose for antall polikliniske 
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konsultasjoner er redusert med 11741.   Dette gir antall polikliniske konsultasjoner som er 6,1 % over 
2015, men 4,7 % bak budsjett.  Tiltaksplan for å øke aktiviteten ytterligere er under utarbeidelse. 
 
Produktivitet psykisk helse og rus 

 
 
Produktiviteten måles som antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk det er 
krevd refusjon for gjennom takstsystemet.   
 
Produktiviteten har økt med 2,5 % pr mars 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god vekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang innen BUP, som 
opplevde en kraftig vekst i 2015. 
 

 
 
 
”Den gylne regel”  
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling 
(TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, 
ventetider og kostnader.  
 
Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor 

 
 

Radetiketter Pr 31.03.16 Pr 31.03.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,42 2,36 2,5 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,59 2,43 6,3 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,19 2,26 -3,0 %

Utvikling hittil i år Somatikk PHR
Aktivitet 3,4 % -3,6 %

Årsverk 2,8 % 1,0 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 55 48

Kostnader 10,7 % 5,1 %



 
 
 

14 
 

Hittil i år er aktivitetsvekst innfor psykiatri og rus mindre enn i somatikken.  Aktiviteten innenfor 
psykiatrien og rus er 3,6 % bak samme periode i fjor, mens somatikken har økte med 3,4 %. 
Reduksjon i år i forhold til i fjor for psykisk helse og rus skyldes at påsken faller på forskjellige 
tidspunkter.  Korrigert for antall virkedager, viser psykisk helse og rus en vekst på om lag 4,5 % i 
forhold til i fjor.  Dette er høyere enn veksten i somatikk, men lavere enn budsjettert vekst.  Det 
jobbes i klinikk for psykisk helse og rus med tiltak for å øke aktivitet, som skal legges frem ved neste 
rapportering. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 48 dager.  Ventetid innenfor 
psykiatrien er lavere enn i somatikken på 55 dager. 
 
Kostnadsvekst innenfor psykiatrien er lavere enn somatikk.  Budsjetterte kostnader for psykiatrien 
inkluderer planlagt omstilling i 2016 i forbindelse med samlokalisering av sykehuspsykiatrien på 
Blakstad, og flytting fra Lier. Dette gir lavere budsjettvekst enn i somatikken.   
 
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. 
Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. 
 
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 0,5 % i mars 2016. Andelen holder seg således lavt. Kongsberg sykehus 
hadde en økning i mars pga. ekstraordinære forhold, og andelen går ned igjen. Det forventes fortsatt 
lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister for å 
sikre at pasientene får time før frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2016 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %
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1,6 %

1,8 %
Andel avviklet fristbrudd
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 55 dager i mars og 59 dager 
hittil i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. Det er grunn til å forvente at det 
skal vedvare. Gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som venter på behandling var 63 dager i 
mars. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) ligger imidlertid på om lag 110 ved utgangen av 
måneden. Av disse er om lag 40 pasienter henvist til Vestre Viken etter fritt sykehusvalg etter å ha 
stått lenge på venteliste ved andre helseforetak. De fleste av disse er innen plastikk-kirurgi. Arbeidet 
med reduksjon av langtidsventende tar lengre tid enn forventet, men klinikkene arbeider med å få 
antallet ned i løpet av de nærmeste månedene.  
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: 

 
 

Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 %

Somatikk 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,7 %
Psykisk helsevern og rus 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,9 %

pr klinikk
Drammen sykehus 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,5 %
Bærum sykehus 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 1,9 %
Ringerike sykehus 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 1,3 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 0,8 %
Kongsberg sykehus 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 3,6 % 1,1 %
Psykisk helse og rus 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,9 %

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 62 59 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56
Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 72 67 58 51 67 70 67 64 56 62 59 55 63
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 60 56 50 50 59 59 60 48 40 49 48 49 52
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 89 82 70 52 79 85 78 100 126 158 189 225 111

pr klinikk
Drammen sykehus 83 74 67 61 72 74 71 66 60 67 64 60 68
Bærum sykehus 68 69 55 34 63 71 67 70 53 62 58 56 60
Ringerike sykehus 54 51 49 42 60 65 66 59 49 58 54 48 55
Kongsberg sykehus 55 47 39 34 57 53 60 57 48 47 37 33 47
Psykisk helse og rus 52 52 47 45 62 56 49 45 46 51 52 48 50
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1.10.3 Korridorpasienter 

 
 
 

 
 
Andel korridorpasienter er 2,4 % hittil i år, litt lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Det tilstrebes at 
pasientene oppholder seg kortest mulig på korridorplass. Det er imidlertid krevende å få ned 
andelen. Det er ikke gjort nye spesifikke tiltak, men det arbeides kontinuerlig med å gjøre antallet 
korridorpasienter så lavt som mulig.   
 
 

1.11 Medarbeidere status  
 
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med april 2016 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2015 og budsjett.  
 
Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter 
(månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til 
årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med april måned. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Andel korridorpasienter somatikk

Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,2 % 1,9 %
Drammen sykehus 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,5 %
Bærum sykehus 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 2,0 % 1,8 % 1,4 %
Ringerike sykehus 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,4 % 3,8 % 3,3 %
Kongsberg sykehus 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,4 %
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Det er 7069 månedsverk i april.  Dette er 24 månedsverk mindre enn i mars. Det er budsjettert med 
en reduksjon på 64 månedsverk fra mars til april. Brutto månedsverk for april er 106 månedsverk 
over budsjett, og er 131 månedsverk over samme periode i fjor.  
 
Økningen i bruken av variable årsverk i mars henger sammen med noe høyere sykefravær i februar, 
noe som følger trenden fra tidligere år. Noen av klinikkene melder at det var en stor pasientpågang i 
februar og begynnelsen av mars, noe som resulterte i ekstern innleie og bruk av overtid. Fordi 
variabel lønn utbetales etterskuddsvis, vil variabel lønn (merarbeid og overtid) for februar, først vises 
i årsverkene i regnskapet påfølgende måned. 
 
Utlønnede variable månedsverk  

 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 7069 0 0 0 0 0 0 0 0
budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102
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Tallene for utlønnede variable månedsverk er redusert med 26 månedsverk fra mars til april. Bemerk 
at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) og vises først som månedsverk 
måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har vært stabilt i februar, mars og april, med en økning 
på 1 månedsverk (månedslønnende) fra februar til april.  
 
Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. 
Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall 
faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker 
eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Det er en svak synkende tendens i antall deltidsansatte sammenlignet med i fjor. Det er en utflating 
av tallene så langt i 2016, og det ligger jevnt oppunder 31 %. Det er fremdeles en høy andel ansatte 
som ønsker å jobbe deltid.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne Indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid. HR avdelingen gjør en opprydning i lister for ønsket/uønsket 
deltid på våren 2016, for å forsikre at datagrunnlaget er så oppdatert og korrekt som mulig.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å 
redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes 
oppdatert i Personalportalen.  
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Sykefravær 

 
 

 
 
Totalt sykefravær i Vestre Viken var i gjennomsnitt 7,3 % i 2015, hvorav korttidsfraværet var 2,3 % og 
langtidsfraværet var 5,0 %.  I 2015 var 6 % av fraværet legemeldt fravær (sykemelding).  
 
I februar var sykefraværet 7,8 %, noe som følger sesongmønsteret for denne perioden.  
Korttidsfraværet var 2,8 %, mens langtidsfraværet var 5,1 %.  Dette ligger noe lavere enn den 
planlagte kurven.  
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.   
 
Det var en liten nedgang i sykefraværet totalt for 2015 for Vestre Viken. NAV har meldt at det har 
vært en nedgang i sykefraværet i flere fylker, og størst nedgang hadde Buskerud og Oppland. I 
Buskerud har det vært ekstra fokus på 8 ukers aktivitetsplikt. Mange av Vestre Vikens ledere har 
deltatt på kurs og intern opplæring i forbindelse med dette, som bidrar til at de tilegner seg bedre 
kunnskap om den sykmeldtes situasjon, og derav bedre oppfølging i det videre sykefraværsforløpet.  
 
I Buskerud fylke var andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær 6,4 % for 4. kvartal 2015 
(statistisk sentralbyrå). For samme periode var legemeldt sykefravær i Vestre Viken 6 %, så noe 
lavere enn fylkesgjennomsnittet. Dette har dels sammenheng med at Vestre Viken er en IA bedrift, 
og våre ansatte kan bruke flere egenmeldingsdager. Likevel er det positivt at sykefraværet i Vestre 
Viken er lavere enn fylkesgjennomsnittet.  
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Sykefravær

2016 Lang 2016 Kort Plan 2015 Total

jan.16 feb.16 Hittil 16
Korttid (1-16d) 2,5 % 2,8 % 2,6 %
Langtid (17->56d) 4,8 % 5,1 % 4,9 %
Totalt 7,3 % 7,8 % 7,6 %
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

 
 
Totale AML brudd i første kvartal 2016 er på likt nivå med 2014, og nesten 2000 færre brudd enn 
samme periode i fjor.  
 
Det blir fulgt opp at registrering av regelsett, dispensasjoner og avtaler blir oppdatert i GAT. Dette 
jobbes det jevnlig med i klinikkene. 
 
Antall brudd pr klinikk kvartalsvis  
2014-2016 

 
 

    Klinikk 1 kv 14 2 kv 14 3 kv 14 4 kv 14 1 kv 15 2 kv 15 3 kv 15 4 kv 15 1 kv 16 

Drammen sykehus 1 977 1 814 2 209 1 865 2 889 2 101 2 228 2 051 2 599 

Bærum sykehus 1 679 2 100 2 514 1 902 1 807 1 606 2 079 1 373 1 312 
Ringerike sykehus 858 783 1 175 764 637 829 1 200 817 894 

Kongsberg sykehus 394 465 628 446 556 615 846 427 483 
KIS 171 156 217 137 174 251 231 236 138 

KPHR 1 967 1 839 2 376 2 692 2 993 2 668 3 092 2 579 1 767 
PHT 261 265 259 177 170 158 246 154 77 

KMD 540 578 670 787 616 572 691 714 692 

Adm. 147 80 86 87 122 86 130 110 131 

Sum 7 994 8 080 10 134 8 857 9 964 8 886 10 743 8 461 8 093 
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AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til mars måned i 2015 og 
2016.  
 

 
 
Vi ser en synkende tendens på de fleste klinikkene, og særlig Bærum sykehus og PHR, har færre 
brudd pr ansatt, sammenlignet med samme periode i fjor.  
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Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene fra 2014 og hittil i 2016 

 
 
Antall brudd har sunket siden 3. kvartal 2015 i de fleste klinikkene, med unntak av Drammen 
Sykehus. I Drammen er det høyt fokus på dette, og ekstra fokus i forhold til leger. Det er viktig at 
Arbeidstidsbestemmelsene blir fulgt opp i klinikkene, og at ledere og personale er opplært i forhold 
til GAT. Regelsett og dispensasjoner må bli registrert og fornyet i tide, så vi unngår flest mulig 
unødvendige brudd. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det jobbes kontinuerlig med å redusere antallet.  
 
Seksjon for systemstøtte GAT gjennomførte egen opplæring på alle avdelinger i PHR (avd.sjefer og 
seksjonsledere) høsten 2015. Dette for å øke kunnskapen og bevisstheten i bruk av 
bemanningsplaner på alle avdelingene i PHR, noe som viser gode resultater så langt i år.  
 
Prehospitale tjenester, som en beredskapsklinikk, er den klinikken som har lavest antall brudd pr 
ansatt. Dette skyldes at linja har et sterkt fokus på oppfølging av arbeidstid, og det å legge inn 
korrekte dispensasjoner. 
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2 Omstillingsutfordring   

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr mars 2016 på 31,7 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer 
1 MNOK i engangs- og periodiseringseffekter, og 0,9 MNOK i forsinket effekt av budsjettert tiltak. 
Styringsfart pr mars korrigert for disse forhold er 33,5 MNOK, eller om lag 11,2 MNOK pr måned. Om 
trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på 132,3 MNOK. 
 
Ut året er det forventet engangs- og periodiseringseffekter som vil øke resultatet med til sammen 6,1 
MNOK, og det forventes å spare om lag 3,5 MNOK på gjestepasientkostnader i forhold til kostnader i 
gangfart hittil i år.  I tillegg er det definert tiltak i klinikkene som vil gi besparelser på om lag 8 MNOK 
ut året.  
 
Årsprognose gir dermed et overskudd på 150 MNOK, i tråd med budsjett.  Årsprognosen forutsetter 
at tiltakene oppnår ønsket effekt. Det er risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med 
hensyn til total besparelse og timing på når tiltakene vil oppnå effekt.   

VVHF
1. Resultat hittil i år 31 683
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 890
Engangseffekter 849
Periodiseringseffekter 127
Korrigert styringsfart hittil i år 33 549
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 100 647
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 132 330
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 616
Periodiseringseffekter 5 514
Endring gjestepasientoppgjør 3 540
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 142 000
Sum av klinikkens tiltak p.t. 8 000
Prognose for året 150 000
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3 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko pr mars vurderes som mindre til lav. Risiko for negativ avvik i forhold til budsjett 
2016 gruppes i følgende hovedkategorier: 
 

Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader.  
Det ble kostnadsført 606,6 MNOK på gjestepasientkostnader og kjøp av eksterne 
helsetjeneste i 2015. Totale kostnader i 2015 var 29,5 MNOK mer enn 
budsjettert.    
 
Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte 
et betydelig etterslep.  
 

Høykostmedisin 
og varekostnader 

Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Fra og med 2016 er 
finansieringsansvar for flere høykostmedisiner flyttet fra HELFO til 
helseforetakene.  På grunn av manglende erfaringstall er det risiko knyttet til 
kostnader relatert til disse medikamenter.   
 
Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om 
budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet 
produksjonsøkning i 2016.   
 

Innleie Innleie er et kjent risikoområde. I 2016 er det budsjettert med en reduksjon på 
innleie med 22 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2015. Pr mars er det et 
overforbruk på 1,6 MNOK. 
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2016, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke er i 
tråd med mål.  Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av 
forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette 
tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av styringsfart og 
omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. 
 
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.  Resultatet i år 
vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått.  Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere 
verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt).  I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for 
eksempel ved fristbrudd).  Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med 
økt verdi. 
 

 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS 
 
Sammendrag per mars 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Drammen sykehus har pr mars et positivt budsjettavvik på 0,5 %. Aktiviteten ved sykehuset har vært 
høy, men det er fortsatt noe gjenstående kvalitetssikring av pasientdata. Det er i resultat pr mars 
avsatt 3,4 MNOK (162 DRG poeng) for dette i resultatet.  
 
Andre driftskostnader er pr mars i balanse, varekostnader har et negativt budsjettavvik på 4,6 MNOK 
og lønn viser et overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 11 MNOK. 
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Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 5337 flere pasienter enn budsjettert, og 4918 flere enn i samme 
periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 
har også økt i antall opphold i første kvartal. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr april er månedsverkene i gjennomsnitt 30 over budsjett. Klinikken har pr mars brukt svært lite på 
innleie fra vikarbyrå, noe som har medført behov for flere vanlige lønnstimer.  

 
 
Kvalitet og ventetider 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere 
avdelinger gjennomfører poliklinikkprosjekter med siktemål å forbedre rutiner relatert til 
planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet. 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengelighet, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 60 dager, antall 
langtidsventende over ett år er nå 58 pasienter og antall ventende over seks måneder er halvert i 
løpet av siste år. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,5 %. 
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Produktivitet 

 
 
Drammen sykehus har hittil i år økt produktiviteten samlet sett. Det forventes at den vil følge plan 
resten av 2016. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Drammen sykehus har pr mars et lite overskudd. På grunn av sen implementering av 2016 kodeverk i 
systemet som beregner inntekter, avventes videre kvalitetssikring før endelig inntektsnivå fastsettes. 
Det forventes også følgekostnader på grunn av høy aktivitet de første månedene i 2016. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken følger tiltakene som er innarbeidet i budsjett 2016. 
 
Økonomisk prognose 
Drammen sykehus forventer å gå i balanse i 2016. 
 
  

DS
1. Resultat hittil i år 2 423
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -950 
Periodiseringseffekter -1 473 
Korrigert styringsfart hittil i år -0 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -0 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 2 423
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 525 
Periodiseringseffekter -898 
Prognose for året 0
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per mars 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Grunnet usikkerhet i tidligere perioders inntektsføring, forårsaket av forsinket innføring av DRG 
logikk for 2016, kommenteres regnskapet samlet for første kvartal. 
 
Samlet resultat pr mars viser et underskudd på 3,6 MNOK. ISF inntekter er 0,5 MNOK bedre enn 
budsjett. Gjestepasientinntekter er 1,2 MNOK lavere enn budsjett. Totale inntekter er 0,7 MNOK 
lavere enn budsjett. Kostnader er 2,9 MNOK over budsjett, hvorav implantater, medisinske 
forbruksvarer og laboratorierekvisita er 2,1 MNOK over budsjett. Lønn har et merforbruk på 1,5 
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MNOK. Innleie fra byrå har et mindre forbruk på 0,3 MNOK og øvrige kostnader er positivt med 0,4 
MNOK. 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 1264 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 4,5 prosent. Aktiviteten som er regnskapsført per mars er 42 DRG poeng foran samme periode i 
fjor og 95 poeng bak periodisert plan. Medregnet vår egen vurdering av gjenværende DRG 470 og 
kvalitetssikring av pasientdata foretatt etter lukking av regnskap for mars, er klinikken imidlertid 
anslagsvis 5 DRG poeng foran plan per mars. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I mars hadde klinikken 12 brutto månedsverk flere enn budsjett. I april er det 20 brutto månedsverk 
flere enn budsjett. I gjennomsnitt for årets 4 første måneder er det utlønnet 17 brutto månedsverk 
flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt belegg på sengepostene, sykdom og svangerskap.  
 

 
 
HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet i februar er på 7,2 % mot 7,4 % foregående måned og 8,6 % i samme periode 2015. 
Målet for året er et sykefravær på under 6,9 %. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets 3 første måneder er på 58 dager, hvilket er bedre 
enn målsettingen vår på 65 dager. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 - - - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 931 930 949 984 990 962 950 949
Budsjett 938 942 951 935 931 930 949 984 990 962 950 949
i fjor 913 934 941 930 926 926 948 975 985 966 954 957

 840

 890

 940

 990
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Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 4 fristbrudd på behandlede pasienter i mars 2016, hvilket utgjør 0,3 prosent. 
Tilsvarende periode i fjor var andel fristbrudd 1,4 prosent. 
 
Produktivitet 

 
 
Utviklingen på klinikk Bærum sykehus med bedret produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013, 2014 og 2015 fortsetter også nå i 2016. Etter innføring av stedlig ledelse 
i 2012 økte produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014 og 3,7 
prosent fra 2014 til 2015. 
 
Samlet for årets 3 første måneder i 2016 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 3,5 prosent 
målt mot 2015. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 19,5 prosent, hvilket er 
betydelig, både i seg selv og i sammenlikning med andre sykehus.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

DRG pr månedsverk Bærum

budsjett faktisk i fjor

BS
1. Resultat hittil i år -3 599 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 749
Periodiseringseffekter 1 600
Korrigert styringsfart hittil i år -1 250 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 751 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -7 350 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 750
Periodiseringseffekter 1 600
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -5 000 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 0
Prognose for året -5 000 
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Det er fremdeles usikkerhet i forbindelse med ISF inntektene i klinikkens resultat per mars. 
Klinikken har et underskudd i mars på 3,6 MNOK. Det ligger engangseffekter og 
periodiseringseffekter knyttet til spesielt varekostnader i resultatet hittil som gjør at klinikken 
vurderer styringsfarten til å være -5 MNOK for året som helhet. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Klinikken har satt i gang forbedringsarbeider innen følgende områder for å møte den negative 
styringsfarten: 

• Prosjekt dagkirurgi – bedre kapasitetsutnyttelse 
• Varekostnadsprosjekt 
• Øke pasientbehandling på dagtid 
•  

Resultat forbedringer knyttet til disse tiltak ikke er beregnet ennå, og er derfor ikke reflekterte i 
klinikks prognose pr mars. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 5 MNOK ved utgangen av året, som i stort forklares 
utfra et merforbruk på varekostnader. Tiltak for å bedre prognosen arbeides med. 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per mars 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Grunnet usikkerhet i tidligere perioders inntektsføring, forårsaket av forsinket innføring av DRG 
logikk for 2016, kommenteres regnskapet samlet for første kvartal. 
 
Når regnskap for første kvartal nå forklares er tallstørrelsene et uttrykk for høy aktivitet som har 
påført sykehuset store kostnader i perioden. 
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Samlet resultat pr mars er positivt med 1,4 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 7 MNOK og 
kostnader er negativt med 5,6 MNOK. ISF-inntekter for døgnbehandling og dagkirurgi er positivt med 
3 MNOK, mens inntekter for poliklinikk er positivt med 1 MNOK. Resten av inntektssiden er positivt 
med 3 MNOK, hvorav gjestepasientinntektene er positive med 2,1 MNOK og annen inntekt utgjør 0,9 
MNOK. På kostnadssiden er medikamenter, implantater og medisinske forbruksvarer negativt med 
2,8 MNOK, og innleie fra byrå er negativt med 1,3 MNOK og lønnskostnader er negativt med 1,5 
MNOK. 
 
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr mars var 784 avdelingsopphold foran plan, som utgjør 251 DRG-poeng foran plan. 
Det er avviklet 1019 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i 
fjor, som tilsvarer en økning på 5,9 prosent.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk pr april er 541, som er 1 lavere enn plan.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i februar var 7,1 prosent, mot 5,3 prosent foregående måned og 8,5 prosent i samme 
periode i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr februar er 6,2 prosent, mot 8 prosent i samme periode i 
fjor.  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 - - - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 539 539 549 583 582 555 553 553
Budsjett 545 536 543 544 539 539 549 583 582 555 553 553
I fjor 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 541

 490
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Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid i mars var 48 dager, som er under nasjonal målsetting på 65 dager. I 
driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 52 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 7 avviklede fristbrudd i mars som utgjør en andel på 0,8 prosent. Hittil i år er andel 
avviklede fristbrudd 0,5 prosent. 
 
Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk på 2,63 er 7,4 prosent foran plan hittil i år, og 0,9 prosent 
høyere enn samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Det er fremdeles usikkerhet i forbindelse med ISF inntektene, som en følge av innføring av ny 
grouper for 2016, i klinikkens resultat per mars. Det er også knyttet usikkerhet til den prognostiske 
vurderingen så tidlig på året. 
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2,0

2,5
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

DRG pr månedsverk Ringerike

budsjett faktisk i fjor

RS
1. Resultat hittil i år 1 463
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -1 463 
Korrigert styringsfart hittil i år 0
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 0
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 1 463
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -563 
Periodiseringseffekter -900 
Prognose for året -0 
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Klinikken har et overskudd i mars på 1,46 MNOK. Det ligger engangseffekter og 
periodiseringseffekter knyttet til både kostnader og inntekter i resultatet hittil som gjør at klinikken 
vurderer styringsfarten til å være i henhold til plan for året som helhet.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikk Ringerike sykehus prognostiserer i økonomisk balanse for året som helhet. 
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per mars 2016   
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i mars et positivt avvik på 0,6 MNOK. Det er et negativt avvik per mars 
på 0,7 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 0,6 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 1,3 
MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, innleie fra byrå og lønn. Merforbruket på varekostnader 
er i hovedsak knyttet til høyere medikamentkostnader. Merforbruket på lønn har sammenheng med 
høy aktivitet på enkelte avdelinger. 
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Aktivitet 
Totalt for sykehuset er aktiviteten som planlagt på døgn, dagbehandling og poliklinikk. Det er lavere 
aktivitet enn planlagt på dagkirurgi. Det er høyere aktivitet enn budsjettert på medisinsk avdeling.  
Det er færre pasienter enn budsjettert på døgn på ortopedi og færre pasienter enn budsjettert på 
dagkirurgi på ortopedi og kirurgi. Det er pr mars et negativt avvik på 12 DRG-poeng. Det har vært 
mange utskrivningsklare pasienter de første månedene av året og sykehuset og kommunen har 
jevnlig dialog om dette.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er noe lavere enn budsjett i 2016. 
 

 
 
HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 6,1 % pr februar. Dette er lavere enn klinikkens mål for perioden.  Klinikken har 
fortsatt fokus på nærvær og har et pågående prosjekt i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten 
og arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Ventetiden er hittil i år 39 dager. Dette er lavere enn målet på 57 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det har hittil i år vært 2,1 % fristbrudd. Det har vært spesielt mange fristbrudd i mars som har 
sammenheng med sykdom hos ansatte som har medført utsettelse av planlagte konsultasjoner. Det 
er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd.  
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Kvalitet – Korridorpasienter 
På grunn av mange pasienter på medisinsk avdeling og mange liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter har det i 2016 vært 3,5 % korridorpasienter. I mars er det 2,1 %.  
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I mars får 84 % av pasientene timeavtale i første brev. 
 
Kvalitet – Sykehusinfeksjoner 
Det er ingen sykehusinfeksjoner på prevalensmålingen for første kvartal i 2016 på Kongsberg 
sykehus.  
 
Produktivitet 

 
 
DRG pr månedsverk ligger omtrent som budsjett og samme nivå som fjoråret.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Pr mars har klinikken et negativt avvik på 0,7 MNOK. Det er engangseffekter hittil i år på 
varekostnader og lønn. 
 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

DRG pr månedsverk Kongsberg

budsjett faktisk i fjor

KS
1. Resultat hittil i år -717 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 717
Korrigert styringsfart hittil i år 0
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 0
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -717 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 400
Periodiseringseffekter 317
Prognose for året 0
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Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølging av vedtatte tiltak og budsjettavvik gjennom 
månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og ledere på alle nivåer.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose vurderes til balanse ved årets slutt.   
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag per mars 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd denne måneden på 2,2 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 8,0 MNOK.  
 
Det er spesielt to forhold som gjør at kostnadsnivået er høyere enn forutsatt: 

• Behandlingshjelpemidler til diabetespasienter   (-2,4 MNOK) 
• IKT området – regionale prosjekter   (-0,9 MNOK) 

 
Utover dette er det merforbruk innenfor områdene lønn, vedlikehold av bygg- og utstyr, husleie og 
forbruk av energi. Inntektene er litt over budsjett på grunn av høyere salg i kioskene enn forutsatt. 
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -2 215 -8 044 -14 600

Mål 0 0 0

Avvik -2 215 -8 044 -14 600

I fjor -1 945 -1 185 -9 950

2 Virkelig 31 107 310

Mål 34 99 310

Avvik -2 8 0

I fjor 34 99 310

3 Virkelig 545 546 543

Mål 523 530 538

Avvik 22 16 5

I fjor 532 535 547

4 Virkelig 12,0 11,3 9,5

Mål 11,5 10,5 9,0

Avvik 0,5 0,8 0,5

I fjor 12,3 10,7 9,1

5 Virkelig 394 389 384

Mål 412 379 384

Avvik -18 10 0

I fjor 396 363 367

6 Virkelig 259 259 250

Mål 261 261 250

Avvik -2 -2 0

I fjor 265 292 267

7 Virkelig 31,2 % 33 % 36 %

Mål 35 % 35 % 36 %

Avvik -4 % -2 % 0 %

I fjor 0 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,19 1,22 1,12

Mål 1,09 1,07 1,12

Avvik 0,10 0,15 0,00

I fjor 1,13 1,11 1,16

IKT - Antall IKT tjeneste i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal 
reduseres)

AVFALL - Andel avfall som 
sorteres

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

TEKSTILER - Personaltøy 
(kr) pr brutto månedsverk 
behandlingspersonell

ENERGI - Energiforbruk 
(KwH) per m2.  
Oppvarmet areal

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 


Intern service Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

MAT - Antall middager ift 
antall liggedøgn somatikk

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Varekostnadene viser et merforbruk grunnet økte kostnader til behandlingshjelpemidler til 
diabetespasienter. Hovedårsaken er mer bruk av dyrere utstyr enn tidligere, men det er også en 
utvikling med et økende antall diabetespasienter. Konkret er det utviklet en trådløs insulinpumpe 
som pasientene foretrekker, samt at det er kommet bedre utstyr på markedet som gjør kontinuerlig 
vevsglukosemåling sikrere enn det har vært tidligere. Driftsmateriellet til dette utstyret er kostbart. 
Trenden i 2016 er at kontinuerlig vevsglukosemåling øker mest i forhold til tidligere. Utviklingen med 
økte kostnader til diabetespasienter er lik i hele regionen og det forventes at utviklingen vil fortsette 
og muligens eskalere utover i 2016. Denne utviklingen er drøftet med HSØ.  Det skal etableres egne 
produktråd i VVHF som skal styre utviklingen av hvilket utstyr som benyttes framover.  
 
Aktivitetsveksten i Vestre Viken fortsetter og gir utslag i Intern Service sin drift. Flere pasienter innom 
sykehusene, og flere årsverk i klinikkene påvirker både lønns- og driftskostnader i Intern Service.  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et underskudd målt mot budsjett. Hovedårsaken er aktivitetsvekst i 
klinikkene som medfører mer bruk av variabel lønn enn tidligere. Merforbruket skyldes også høyere 
korttidsfravær ved avdelinger der det på grunn av driften må leies inn vikarer umiddelbart. I tillegg er 
lønnskostnadene i budsjett 2016 redusert som følge av gjennomføring av et større prosjekt innenfor 
renholdsområdet. Effekten av dette tiltaket har forsinket effekt i forhold til det som ligger til grunn i 
budsjettet. Det vil bli iverksatt nye omstillingstiltak innenfor lønnsområdet som skal sikre reduserte 
kostnader framover.   
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  De viktigste årsakene er merforbruk innenfor 
IKT området, driftskostnader til vedlikehold av bygg- og utstyr og energi. IKT området har kostnader 
utover budsjett i hovedsak som følge av framskutt framdriftsplan for flere regionale delprosjekter 
knyttet til digital fornying, i forhold til det som ligger til grunn i budsjettet. Driftskostnader til 
vedlikehold av driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr er høye på grunn av flere havarier som 
følge av at bygningene og deler av utstyret har høy alder, samt fordi nye investeringer medfører økte 
kostnader gjennom servicekontrakter som anskaffes sammen med utstyret.  
 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er litt bedre enn plan for denne måneden men over akkumulert. 
Periodiseringen av måltallene er satt i forhold til utviklingen av energiforbruket i fjor, og tallene viser 
at den samme utvikling som i 2015 med gunstige temperaturforhold i vintermånedene, men med 
noe høyere middeltemperatur enn i fjor.  Det forventes at forbruket vil være om lag på plan ved årets 
slutt.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har denne måneden brukt 22 årsverk mer enn plan, mens det hittil i år i gjennomsnitt 
er brukt 16 årsverk mer. Økningen skyldes flere forhold. Herunder høyere forbruk av vikarer enn i fjor 
både som følge av økt sykefravær og økt aktivitet i klinikkene. Gjennomføring av prosjekt innenfor 
renholdsområdet som har forsinket effekt i forhold til budsjettet er også en medvirkende. 
Det vil bli iverksatt nye tiltak som skal sikre lavere lønnskostnader framover og gjennom dette en 
reduksjon i antall forbrukte årsverk.   
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HR – Sykefravær 
Intern Service har denne måneden et sykefravær som er 0,5 % -poeng høyere enn målet. Akkumulert 
er sykefraværet 0,8 % -poeng høyere. Måltallet for året er satt til 9,0 %, noe som er lavt sett opp mot 
tunge personalgrupper innenfor renhold og andre servicetjenester som klinikken innehar. Det 
arbeides kontinuerlig og målrettet for å holde sykefraværet lavt.  
 
Tekstiler  
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av 
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
perioden. Resultatet er bedre enn plan denne perioden men er over akkumulert. Kostnadene har 
vært høyere enn forutsatt hittil i år som følge av at mer av tekstilene renholdes av ekstern leverandør 
som følge av havari av utstyr. Dette vil endre seg når nødvendig utstyr blir erstattet. Klinikken vil 
periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.  
 
IKT 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til 
Sykehuspartner fra 261 til 250 i løpet av 2016. Målet er satt for å følge opp standardisering og 
konsolidert tjenesteportefølje med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og HSØ. 
Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen ligger i at 
det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar 2016. Hittil i 
år er reduksjonen større enn forutsatt.  
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 533 529 542 568 567 528 524 534
Budjsett 534 530 533 523 524 523 538 571 572 535 533 534
I fjor 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 552
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Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er lavere enn målet som er satt både denne måneden og hittil i år. 
 
Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å øke sorteringsgraden på avfall.  
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 8,0 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 8,0 MNOK ut året for å levere et resultat i tråd med 
prognosen for året. 
 
I resultatet hittil i år ligger det engangseffekter knyttet til avregning eiendom, havarier på bygg/utstyr 
og energi som det forventes at ikke vil fortsette ut året.  
 
Tiltaksplan   
Avdelingene i Intern Service arbeider nå med å utvikle nye tiltak for å redusere kostnader, og om 
mulig øke inntektene. Eventuelle konsekvenser for tjenestene til klinikkene vil bli forankret i 
klinikkene.   
 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en betydelig utfordring med å holde årets økonomiske 
driftsmål. Utviklingen av utstyr til diabetespasienter medfører en forventet kostnad på 11,0 MNOK 
utover budsjettet for året. Opplysninger om framskutt framdriftsplan på regionale IKT prosjekter og 
øvrige IKT utfordringer medfører økt press på økonomien i klinikken med om lag 3,6 MNOK for året.  
 
Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til lønn, driftsbygninger- og medisinsk teknisk utstyr samt energi. Det iverksettes ny tiltaksplan som 
beskrevet over som skal sikre lavere kostnadsnivå framover. Basert på resultat hittil i år hensyntatt 
nye omstillinger, forventes det at klinikken vil kunne redusere kostnadene i driften for alle områder 
med unntak av IKT og behandlingsmidler.  Det forventes derfor at klinikken samlet vil levere et 
underskudd på 14,6 MNOK i 2016. Dette relateres i sin helhet til behandlingsmidler og IKT.   

KIS
1. Resultat hittil i år -8 044 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 890
Engangseffekter 2 302
Korrigert styringsfart hittil i år -4 852 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -14 556 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -22 600 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 0
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -22 600 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 8 000

Prognose for året -14 600 



 
 
 

22 
 

PSYKISK HELSE OG RUS 
 
Sammendrag per mars 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Ubalansen i økonomien er hovedsakelig knyttet til økte gjestepasientkostnader (ikke påvirkbare), 
krevende omstilling ved Strandveien boliger og lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. 
 
Gjestepasientoppgjøret er en betydelig risikofaktor. 2,4 MNOK av merforbruket er knyttet til en 
krevende og kostbar enkeltsak. Videre har det vært noe nedgang i gjestepasientinntekter. Totalt har 
det vært et netto merforbruk i gjestepasientoppgjøret på 3,6 MNOK hittil i år. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker og 
Bærum, har hittil i år gitt en netto merkostnad på 1,5 MNOK. Kommunene er i ferd med å finne 
tilbud i egen virksomhet til flere av beboerne. Også i nedtrappingsfasen medfører dagens 
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finansieringsmodell en økt økonomisk risiko for Vestre Viken. Frem til medio 2017 er det planlagt at 
antall beboere reduseres fra 14 til 3. 
 
Lavere polikliniske inntekter enn budsjettert skyldes lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. Hittil i 
år er det et negativt avvik på polikliniske inntekter på 3,3 MNOK. 
 
Aktivitet 
Pr februar var det en økning i poliklinisk aktivitet med 2,2 % sammenlignet med samme periode i 
2015. Etter avsluttet mars er det en nedgang i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2015, 
men nedgangen er påvirket av at påsken faller på forskjellige tidspunkt. Veksten som klinikken har 
hvis man ser i forhold til antall virkedager, er imidlertid lavere enn veksten på 7,7 % som ble lagt til 
grunn i budsjettet. 
 
I rapportering til Helse Sør Øst pr mars, ble det meldt inn et årsestimat lik budsjett. Etter en ny 
vurdering har klinikken valgt å sette ned årsestimat til et nivå som ligger 4,7 % under budsjett. Det 
innebærer en vekst på 3,4 % i forhold til oppnådd resultat i 2015. 
  
Tiltaksplan for å øke aktiviteten ytterligere er under utarbeidelse. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Merforbruket på brutto månedsverk er i sin helhet knyttet til Strandveien boliger. Virksomheten er i 
en omstillingsprosess. Det forventes at antall månedsverk vil gå ytterligere ned fremover, men en må 
påregne et fortsatt merforbruk, inntil antall beboere er redusert i henhold til plan. 
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1820 1814 1811 1809 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 1806 1798 1804 1898 1903 1804 1796 1797
Budsjett 1 784 1 778 1 787 1 762 1 779 1 762 1 778 1 890 1 890 1 790 1 780 1 790 
I fjor 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 1814 1810 1833
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HR - Sykefravær 
Sykefraværet ligger over planlagt nivå. Sykefraværet følges tett opp på både avdelings- og 
seksjonsnivå. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Hittil i år ligger gjennomsnittlig ventetid akkurat på det interne målet som er maks 50 dager. Dette er 
betydelig under kravet på 65 dager i oppdragsdokumentet. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Pasienter i PHR opplever svært sjeldent fristbrudd. Det var ingen fristbrudd i mars. 
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
De aller fleste pasientene får time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning.  
 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten måles ved å se på antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk 
det er krevd refusjon for gjennom takstsystemet. 
 
Produktiviteten har økt med 2,5 % pr mars 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god vekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang innen BUP, som 
opplevde en kraftig vekst i 2015. 
 

 
 
 

Radetiketter Pr 31.03.16 Pr 31.03.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,42 2,36 2,5 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,59 2,43 6,3 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,19 2,26 -3,0 %
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Det er gjort korreksjoner i styringsfart hittil i år samt ut året knyttet til gjestepasientoppgjør. Det 
betyr at det ligger inne en del kostnader i regnskapet hittil i år som en ikke regner med skal 
videreføres i like stor grad for resten av året. Videre er det korrigert for forsinket effekt av 
budsjettert tiltak, som gjelder økt aktivitet og tilhørende økte polikliniske inntekter. 
 
En står da igjen med et tiltaksbehov på 14,3 MNOK. 
 
Tiltaksplan 
Klinikkledelsen er i gang med vurdering av tiltak for å bedre økonomien. Detaljene er ikke klare ennå, 
men tiltakene vil være innrettet mot å øke poliklinisk aktivitet ytterligere og tilhørende inntekter, 
samt begrense tapene mest mulig når det gjelder Strandveien boliger. 
 
Videre er klinikken som tidligere nevnt påført store gjestepasientkostnader i en enkeltsak. Det er 
knyttet tvil til pasientens bostedsadresse og hvilket helseforetak som faktisk har betalingsansvaret. Et 
mulig utfall kan være at klinikken slipper denne kostnaden. Foreløpig ligger kostnaden inkludert i 
regnskapstallene. 
 
Økonomisk prognose 
Oppdatert årsprognose viser et antatt netto merforbruk for 2016 på 14,3 MNOK. Som nevnt over 
jobbes det med tiltak for å bedre økonomien. Disse tiltakene er ikke tallfestet og heller ikke 
innarbeidet i prognosen ennå. Videre vil prognosen bli bedre ved et eventuell positivt utfall av 
nevnte gjestepasientsak. 

  

PHR
1. Resultat hittil i år -5 495 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 538
Korrigert styringsfart hittil i år -4 957 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -14 871 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -20 366 
3. Korreksjoner ut året:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 2 482
Endring gjestepasientoppgjør 3 540
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -14 344 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 0

Prognose for året -14 344 



 
 
 

26 
 

PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per mars 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i mars viser 0,1 MNOK i underskudd. Hovedårsaken til underskuddet er 
utgiftsføringen av vedlikehold og servicekostnader på ambulansene i mars. 
 
Per 31.mars har klinikken et overskudd på 0,2 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser ligger lavere 
enn budsjett i perioden januar tom mars. Lønnskostnadene ligger 0,6 MNOK høyere enn budsjett per 
mars. Avviket skyldes lavere refusjoner på sykepenger som følge av lavt sykefravær. 
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom mars ligger på 11 235 eksklusiv 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 5,2 % og 552 høyere enn i samme periode i 
2015. Økningen i antall oppdrag kan ha sammenheng med at påsken i 2016 var i mars og i 2015 i 
april.  Klinikken følger utviklingen i aktivitet nøye. 
 
Responstider 
Følgende krav er satt til responstider i Vestre Viken:   

• Tettbebygd strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene 
• Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendt strøk  
• 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendt strøk for kommunene Flesberg, Flå, 

Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -134 236 2 500

Mål 0 0 0

Avvik -134 236 2 500

I fjor -428 45 6 399

2 Virkelig 3 814 11 235 39 867

Mål 3 479 10 683 39 867

Avvik 335 552 0

I fjor 3 479 10 683 39 867

3 Virkelig 2 127 6 593 26 333

Mål 2 427 7 525 28 333

Avvik -300 -932 -2 000 

I fjor 2 427 7 525 0

4 Virkelig 2,1 2,1 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,1 0,1 0,0

I fjor 2,0 2,0 0,0

5 Virkelig 316 313 316

Mål 319 318 316

Avvik -3 -5 0

I fjor 311 307 312

6 Virkelig 5,1 5,2 6,5

Mål 8,5 8,5 7,9

Avvik -3,4 -3,4 -1,4 

I fjor 9,4 9,7 8,0

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Lier, 
Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som har både tettbebygde og grisgrendte steder/ 
områder.  
 
Målet for tettbebygd strøk i Røyken kommune er hittil i år ikke oppnådd til tross for at PHT har 
iverksatt tiltak. I de grisgrendte områdene når PHT ikke responstidene i Gol, Hol, Nes og Nore og 
Uvdal.  PHT følger responstidene tett og vil komme med forslag til tiltak i budsjettprosessen for 2017. 
 
Utvikling brutto månedsverk  
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 313 i gjennomsnitt for perioden januar tom april. Forbruk 
årsverk for perioden januar tom april ligger 5 årsverk lavere enn budsjett. Faste årsverk ligger 4 
årsverk under budsjettet og overtid ligger omtrent på budsjett.  
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 

 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til februar ligger på 
5,2 % mot budsjettert 8,5 %. Korttidsfraværet ligger på 1,6 % og langtidsfraværet på 3,5 % for 
perioden januar til februar. Sykefraværet i 2015 lå på 9,8 %.   
 
Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 316 311 314 322 325 318 316 311
Budsjett 316 315 322 319 316 311 314 322 321 314 312 307
I fjor 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 313
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Engangseffekter i tabellen over gjelder overforbruk lønn ut året på enkelte avdelinger i klinikken og 
en reduksjon av kostnader i forhold til budsjett innenfor pasientreiser. 
 
Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. 
Responstidene blir fulgt nøye fra måned til måned. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor 
sykefraværet er høyt har stort fokus og har resultert i lavere sykefravær og lavere overtidsbruk. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 2,5 MNOK med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden 
jobbe med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. Klinikkdirektør har stort ledelsesfokus på 
resultat i balanse eller bedre. 
 
 
 
 
  

PHT
1. Resultat hittil i år 236
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 709
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 946
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 1 554
Prognose for året 2 500
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per mars 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i mars på 0,2 MNOK, mens resultatet hittil i år 
viser et negativt avvik på 0,7 MNOK. Det positive avviket i mars skyldes økning i polikliniske inntekter 
utover budsjett og er knyttet til Avdeling for laboratoriemedisin. Det negative avviket hittil i år 
skyldes takstendring på undersøkelser på Brystdiagnostisk senter. Takstendringen ble kjent etter 
budsjettleveransen VV, og er derfor ikke hensyntatt i klinikkens budsjett. Inntektstapet er estimert til 
om lag 0,7 MNOK for året (ca. 0,6 MNOK pr. mnd.). For perioden januar – mars har takstendringen 
medført en tapt inntekt på 1,6 MNOK. Sett bort i fra dette inntektstapet ville klinikken hatt et 
overskudd på 0,9 MNOK hittil i år. 
 
Inntektene for mars ligger 1,6 MNOK over budsjett og 2,1 MNOK over budsjett hittil i år. Det positive 
avviket skyldes en merøkning i polikliniske inntekter ift. budsjett i Avdeling for laboratoriemedisin.  
Det positive avviket er knyttet til influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet (genbasert diagnostikk). 
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Varekostnadene for mars viser et overforbruk på 1,4 MNOK og et overforbruk hittil i år på 3,4 MNOK.  
Det negative avviket er hovedsakelig knyttet til meraktivitet ift til aktivitetsbudsjettet på Avdeling for 
laboratoriemedisin og Avdeling for bildediagnostikk. I Avdeling for bildediagnostikk er det negative 
avviket knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en økning i bruken av radiofarmaka 
(Xofigo, som behandling av prostatakreft) på nukleærmedisin. Finansieringen av radiofarmaka ble 
endret fra 2016, fra HELFO til rammefinansiering. Ramme, basert på 2014-aktivitet, skulle erstatte 
refusjonsordningen fra HELFO. Avdelingen ser en uforutsett økning i antall pasienter som henvises til 
behandling med Xofigo. I 1. kvartal inneværende år er det blitt satt 17 doser, hvor hver dose koster 
47.000 NOK, mot 2014 hvor det totalt ble satt 4 doser for hele året.  
 
Lønnskostnadene inkludert innleie har et positivt avvik mot budsjett på 0,2 MNOK for mars og et 
positivt avvik hittil i år på 0,6 MNOK. Det positive avviket skyldes ufrivillig ledighold av stillinger da 
det ikke har vært riktig kompetanse tilgjengelig i markedet. Det er vanskelig å rekruttere både 
bioingeniører og radiologer. Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne holde vente- og 
svartider. 
 
Aktivitet 
Den generelle trenden for aktiviteten i klinikken viser en økning fra samme periode i 2015. På grunn 
av påsken vil aktivitetstallene i mars og hittil i år være noe lavere enn tilsvarende periode i 2015 hvor 
påsken var i april.  
 
Fra 2016 er klinikkens laboratorier (klinisk kjemi, mikrobiologi og immunologi /transfusjonsmedisin/ 
blodbank) organisert under en avdeling; Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen har hatt høy 
aktivitet hittil i år. Økningen i aktivitet er i stort grad knyttet til influensautbrudd og antas å være 
sesongbetont. 
 
Seksjon for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 12 % hittil i år sammenlignet med 2015. 
Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 17 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 10 % hittil i år. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-
analyser og influensadiagnostikk. 
 
Seksjon for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 6 % hittil i år sammenlignet med 
2015. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 4,5 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 7 %. Avdelingen har hatt stort fokus på oppfølging av 
primærhelsetjenesten og innføring av IHR for å sikre rekvirenter.  
 
Antall blodtappinger på Seksjon blodbank er hittil i år på samme nivå som i 2015. Målet for antall 
tappinger i seksjonen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og blodprodukter. Der vi 
ikke er selvforsynt, må blod og blodprodukter kjøpes.  Overskudd av blod kan i liten grad selges på 
grunn av begrenset etterspørsel fra andre sykehus i landet. Antall nye blodgivere i mars og hittil i år 
har økt med 42 % sammenlignet med 2015. 
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning hittil i år på 1,4 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 6 % over 2015-aktivitet, mens aktiviteten på 
Seksjon for Nukleærmedisin har gått ned med 9 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved 
avdelingen har i snitt økt med 0,6 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 1,8 % 
sammenlignet med 2015 mens inneliggende aktivitet har gått ned med 2,2 %. Avdelingen ser fortsatt 
en kraftig vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og 
poliklinisk aktivitet. Det har spesielt vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske 
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intervensjonsundersøkelser/behandling for henviste inneliggende pasienter. Sammenlignet med 
samme periode i 2015 har det vært en aktivitetsøkning på 26 %, noe som medfører økt varekostnad 
og økt behov for bemanningsressurser.  
Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe 
som kan medføre økte vente- og svartider for disse polikliniske undersøkelsene.  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsøkning på 8 % hittil i år sammenlignet med 2015. Dersom 
man ser bort fra påsken, som var i april i 2015, har de ressurskrevende histologiprøvene økt med 5 %. 
Cytologiprøver som i 2015 ble sendt til OUS på grunn av kapasitetsutfordringer er nå hentet tilbake til 
avdelingen og bidrar til den totale aktivitetsøkningen.  
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – februar har vært under måltallet. 6,4 % sykefravær mot måltallet 
6,9 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 3,9 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 2,0 % -poeng, 
hvorav reduksjonen er fordelt likt mellom korttids- og langtidsfravær. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – april har klinikken i snitt brukt henholdsvis 587 månedsverk mot budsjettert 597 
månedsverk. Klinikken har budsjettert med stillinger som ikke er bemannet fra årets begynnelse 
grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i markedet. 
 

 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 586 585 586 591 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 593 597 612 627 630 611 608 612
Budsjett 595 595 603 596 593 597 612 627 630 611 608 612
I fjor 559 559 574 567 569 570 587 595 599 585 582 592
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Kvalitet – Gjennomsnittlige ventetid pasienter 
Klinikken måler svartider på Avdeling for bildediagnostikk gjennom blant annet statistikk på andel 
pasienter som har fått svar/tolkning innen fastsatte frister. Måltallet for andel inneliggende pasienter 
(inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. Hittil i år 
ligger faktisk andel på 84 %. Parameteren som måler svartid innen 5 dager for polikliniske pasienter 
har et måltall på 95 %. Andel polikliniske pasienter som har fått svar innen 5 dager hittil i år ligger på 
81 %. Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlig medisinskfaglige prioriteringer og er i all 
hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag. 
 
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrert prøver i pakkeforløp som er besvart innen 3 
virkedager. Måltallet for 2016 er satt til 70 %. For mars var 50 % av prøvene besvart innen 3 
virkedager, og hittil i år 49 % av prøvene.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for mars var 2 uker 
og 2,4 uker hittil i år. Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
  
Klinikken har pr. 1. kvartal et underskudd på 0,7 MNOK. Underskuddet er knyttet til takstendring på 
mammografiundersøkelser på Brystdiagnostisk senter, hvor endringen kom etter budsjettleveranse. 
Tapt inntekt hittil i år har vært på 0,5 – 0,6 MNOK pr måned. Utviklingen forventes å fortsette ut året, 
og vil medføre et underskudd på ytterliggere 5,2 MNOK. 
 
Klinikken har i 1. kvartal hatt en økning i polikliniske inntekter som skyldes aktivitetsøkning på 
Avdeling for laboratoriemedisin. I tillegg til en generell aktivitetsøkning er økningen knyttet til 
influensautbrudd og høy PCR-aktivitet. Den høye aktivitets- og inntektsøkningen knyttet til denne 
diagnostikken forventes ikke å gi noen ytterligere effekt resten av året. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2016 er estimert til et underskudd på 6,0 MNOK. Det antas et underskudd i 
klinikken på grunnlag av en takstreduksjon på undersøkelser ved Brystdiagnostisk senter i 
budsjettperioden. Takstreduksjonen ble først gjort kjent etter budsjettleveranse, og er derfor ikke 
inkludert i klinikkens budsjett. Takstendringen forventer å gi en reduksjon i inntekten på om lag 0,6 
MNOK hver måned. 
 
 
  

KMD
1. Resultat hittil i år -704 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -1 044 
Korrigert styringsfart hittil i år -1 748 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 245 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -5 950 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 0
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -5 950 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 0
Prognose for året -5 950 



 
 
 

33 
 

DEFINISJONER  
 

ØKONOMI 
Driftsresultat i Kr (NOK 1.000) 

Målet for klinikkene er et resultat i balanse hver måned. 
På VVHF nivå er det budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned (150 
MNOK totalt i 2016). 

    

HR - Brutto årsverk ANTALL 
Total utbetalt lønn i perioden omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn 
ligger inne i dette tall, også de som er har permisjon med lønn eller er sykemeldt. 
Tallet inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. 

    

HR - Sykefravær PROSENT Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk 

    

AKTIVITET Somatikk  
DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk 
"sørge for" 
ANTALL 

DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer 
pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det 
finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor 
opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. 
Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient". 

    
KVALITET 
Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter 
totalt 
DAGER 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter målt i kalenderdager fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt (behandling er 
gjennomført). 

    

KVALITET 
Fristbrudd avviklet 
ANDEL 

Andelen fristbrudd for avviklede pasient (dvs. pasienter som er ferdig behandlet).  
Et fristbrudd oppstår når pasienten er ferdig behandlet etter frist for nødvendig 
helsehjelp er passert.   

    

KVALITET 
Korridorpasienter  
ANDEL 

Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, 
dagligstue m.m 

    

AKTIVITET - antall polikliniske 
konsultasjoner  
PHR 

Antall polikliniske konsultasjoner registrert i perioden totalt innfor alle fagområder 
i klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen psykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og rus. Inkluderer også kjøp av polikliniske tjenester 
fra Modum Bad. 

    

AKTIVITET - antall utskrevne pasienter 
døgn   
PHR 

Antall utskrevne døgn pasienter registrert i perioden innenfor alle fagområder i 
klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen voksen 
psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus. 

    

AKTIVITET - Ekstern poliklinikk medisinsk 
biokjemi lab.analyser 
ANTALL (tusen) 

Antall analyser fra eksterne rekvirenter. 
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KVALITET   
Endelig svar neste dag Ø.hjelp og 
inneliggende  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte øyeblikkelighjelp pasienter som får svar innen utgangen av neste 
dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    
KVALITET   
Endelig svar neste dag inneliggende 
(inkl. Ø.hjelp)  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte pasienter inkludert øyeblikkelighjelp som får svar innen 
utgangen av neste dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    

KVALITET  
Gjennomsnittlig svartid hudprøver 
patologi  
ANTALL uker 

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det 
foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege.  

  

KVALITET 
CITO/pakkeforløp besvart innen 3 dager 
patologi, ANDEL 

Andel pakkeforløp prøver besvarte innen 3 dager. 

    
ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. 
Oppvarmet areal Samlet energibruk (kWh) dividert på oppvarmet areal (m2) 

    

TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr brutto 
månedsverk behandlingspersonell 

Total forbruk i perioden på personaltøy (i kroner) fordelt pr antall brutto 
månedsverk behandlingspersonell i perioden 

    

IKT - Antall IKT tjeneste i tjenestekatalog 
med Sykehuspartner (skal reduseres) 

Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalogen med Sykehuspartner for å følge 
opp standardisering og konsolidering av tjenesteporteføljen. Dette skal bidra til 
forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner 

    

AVFALL - Andel avfall som sorteres Det er et mål at 36 % av alle avfall sorteres. Sortert avfall er alle kategorier med 
unntak av restavfall 

    

AKTIVITET   
Oppdrag med ambulanse, ANTALL Antall oppdrag med ambulanse registrert per måned og per år 

    

AKTIVITET 
AMK telefonhenvendelser til 113 
ANTALL  

Antall 113 telefonhenvendelser på AMK både per måned og år 

    

AKTIVITET  
Samkjøringsgrad pasientreiser 
ANDEL 

Antall kommunkryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene 
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AKTIVITET  
MAT – antall middager i forhold til antall 
liggedøgn somatikk 

Antall middager levert til pasienter i somatiske sykehus i forhold til antall 
liggedøgn i samme periode 

 

• • • • VESTRE VIKEN • 
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