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1. Innledning  

Gjennom oppdrag og bestilling er Oslo universitetssykehus HF gitt styringskrav 

fra Helse Sør-Øst RHF for 2022. Oslo universitetssykehus HF skal også sette seg 

inn i overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i 

oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller i 2022 og grunnlaget for disse. 

 

Innenfor sine ansvarsområder skal Oslo universitetssykehus HF understøtte 

arbeidet med hovedmålene Helse Sør-Øst RHF er gitt i styringsdokumentene: 

 

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp. 

 

I oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF fremkommer det at ved inngangen 

til 2022 var pandemisituasjonen uforutsigbar, og det var forventet en økning i 

innleggelser grunnet covid-19-sykdom. Dette er en annen situasjon enn det som er 

lagt til grunn i budsjett 2022 for Oslo universitetssykehus HF, hvor klinikkene for 

planleggingsformål var bedt om å planlegge som om pandemien var over ved 

årets inngang.  

 

Gjennomføring av driften er så langt i 2022 sterkt påvirket av covid-19-

situasjonen med høyt sykefravær hos ansatte, pasienter som uteblir, lav aktivitet 

og økte ventetider på flere områder. Dette er en driftssituasjon som har ført til 

store avvik i forhold til de budsjetterte periodiserte måltallene for aktivitet og 

økonomi hittil i år både for de enkelte klinikkene og for helseforetaket som helhet. 

Foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF 6. mai la til grunn at det fra mai i 

størst mulig grad skal drives som normalt og at det skal legges vekt på arbeidet 

med å ta igjen utsatt behandling. Samtidig skal det være beredskap for en 

smittebølge gjennom høsten og vinteren. Selv om Oslo universitetssykehus HF 

arbeider med etterlevelse av vedtaket i foretaksmøtet om å drive som normalt og 

ta igjen utsatt behandling, viser resultatene etter sommeren at det tar tid å komme 

opp i aktvitet i en situasjon uten covid-19. 

 

Oslo universitetssykehus HF har hatt en aktivitet gjennom sommeren som har 

vært betydelig lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Store deler av 

aktivitetsavvikene vurderes fortsatt å være en følge av koronasituasjonen, men det 

er også store aktivitetsavvik som har andre årsaker. 

 

I styresak 72/2022 fordelte styret i Helse Sør-Øst RHF regionens samlede 

kompensasjon til pandemirelaterte utgifter og tapte aktivitetsbaserte inntekter 

basert på rapporterte effekter etter mai. Ytterligere økonomiske effekter av 

koronapandemien i 2022 må håndteres innenfor tilgjengelige rammer.  

 

I styremøtet 30. juni behandlet styret i sak 53/2022 resultatrapport per mai / 1. 

tertial. Styrets vedtak var: 

 

1. Styret konstaterer at aktiviteten per mai er lavere enn planlagt og at samlet 

resultat for perioden er svakere enn budsjett.  Økningen i energikostnadene i 

2022 er beregnet til 120 millioner kroner utover budsjett og lønnsoppgjøret for 
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2022 tegner også til å bli betydelig høyere enn det som er lagt til grunn i 

budsjettet. 

 

2. Styret understreker at resultatene og aktiviteten i 2022 er utgangspunktet for 

leveranse og tilgjengelighet av behandlingstjenester fremover.  Styret viser til 

at forholdet mellom tilgjengelig arbeidskraft og behovet for helsetjenester i 

befolkningen endrer seg.  Dette setter krav til utvikling og omstilling for å øke 

effektiviteten i ytelsen av helsetjenestene. 

 

3. Styret ber administrerende direktør arbeide for å øke aktiviteten og bedre 

kapasitetsutnyttelsen og sørge for at tilgjengelig personale blir benyttet på best 

mulig måte. 

 

4. Styret ber administrerende direktør redegjøre for driften på styremøtet 25. 

august og tiltak som kan gjennomføres for å sikre driften i 2. halvår og på 

lenger sikt.  

 

5. Oslo universitetssykehus er landets største foretak innen helseforskning.  

Moderne forskning er i stor grad del av internasjonalt samarbeid og mye av 

forskningen er eksternt finansiert.  Vår internasjonale konkurranseevne fordrer 

et sterkt nasjonalt forskningsråd og styret er bekymret for konsekvensene av 

forskningsrådets økonomiske situasjon.  Styret oppfordrer til at Oslo 

universitetssykehus er aktivt når det gjelder å søke forskningsmidler i EU. 

 

Basert på styrets vedtak 30. juni har administrerende direktør arbeidet for å øke 

aktiviteten i klinikkene og samtidig bedt klinikkene planlegge ytterligere tiltak for 

å redusere kostnadene knyttet til driften.  

 

Til klinikkvise oppfølgingsmøter gjennomført fredag 12. august ble alle 

klinikkene bedt om å gjennomgå tiltak både for å øke aktiviteten og redusere 

kostnadene i 2022. I etterkant av disse møtene er klinikkene bedt om å levere 

oppdaterte tiltaksoversikter i løpet av uke 33. Disse vil bli gjennomgått i 

ledermøtet 23. august og lagt fram for styret i møtet 25. august.  

 

 

2. Gjennomføring av virksomheten i 2022 

Tabellen under viser status for gjennomføring av virksomheten for juli og hittil i 

2022 med utgangspunkt i de målene som er satt i oppdraget fra Helse Sør-Øst 

RHF og i styrets budsjettvedtak.  
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Tabell 1 Hovedresultater gjennomføring av virksomheten 
 

Merknader:  

1) Negative fortegn i avvikskolonnene viser svakere resultater enn måltall/budsjett. Investeringer vurderes 

mot planlagt gjennomføring. 2) Kilden for rapportering av sykefravær er endret. Dette gjør at 

rapporteringen er noe mer ajour samtidig som det i en overgangsperiode er noe usikkerhet til kvaliteten på 

dette. 3) For økonomisk resultat er avvik i % beregnet som andel av sum driftskostnader.  

 

Ventetid og fristbrudd  

I 2022 er det krav om at ventetiden innenfor voksenpsykiatrien skal være 40 dager 

eller lavere, for barne- og ungdomspsykiatrien 35 dager eller lavere og for 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling 30 dager eller lavere. Ventetiden for 

somatikken skal være 54 dager eller lavere.  

 

Ventetid til start helsehjelp var i juli 50 dager for alle behandlingsområdene sett 

under ett, 8 dager lengre enn i juli 2021. Ventetiden for pasienter som venter på 

utredning/behandling var ved utgangen av måneden 75 dager, 9 dager lengre enn 

på samme tidspunkt i fjor. Det var store variasjoner i ventetid mellom 

fagområdene. Alle klinikkene arbeider med tiltak for å redusere ventetiden der 

den er for lang. Økt aktivitet er det viktigste tiltaket for å redusere ventetiden. 

Dette blir fulgt opp i den interne virksomhetsstyringen.  

 

Innenfor somatikken var ventetid til start helsehjelp i juli 51 dager, 9 dager lengre 

enn i juli 2021 og 3 dager under måltallet på 54 dager for 2022. Ventetiden for 

pasienter som venter på utredning/behandling innenfor somatikken var ved 

utgangen av måneden 75 dager, 9 dager lengre enn på samme tidspunkt i fjor.  

 

For voksenpsykiatrien var gjennomsnittlig ventetid til påstartet helsehjelp i juli 35 

dager, fem dager kortere enn i juli 2021 og 5 dager kortere enn ventetidsmålet. 

For pasienter som venter på utredning/behandling innenfor voksenpsykiatrien var 

ventetiden ved utgangen av måneden 40 dager, 2 dager lengre enn på samme 

tidspunkt i fjor. 

 

Status gjennomføring av virksomheten 2022

Resultat Faktisk Avvik Avvik i % Status Faktisk Avvik Avvik i % Status

Ventetid til Ventetid somatikk 51 3                 5,6 % 63               -9               -16,7 %

start Ventetid VOP 35 5                 12,5 % 43               -3               -7,5 %

helsehjelp Ventetid BUP 47 -12             -34,3 % 59               -24             -68,6 %

Ventetid TSB 27 3                 10,0 % 30               -             0,0 %

Andel Fristbrudd somatikk 4,2 % -4,2 % 3,6 % -3,6 %

fristbrudd Fristbrudd VOP 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,3 %

Fristbrudd BUP 0,0 % 0,0 % 0,8 % -0,8 %

Fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,3 %

Pakkeforløp Nye pasienter (OA1) 70 % 0,0 % 72 % 2,0 %

kreft Behandlet innen frist (OF4) 70 % 0,0 % 71 % 1,0 %

Aktivitet ISF-poeng 14 885       -2 038       -12,0 % 135 317    -13 329     -9,0 %

somatikk Polikliniske konsultasjoner 47 011       -10 767     -18,6 % 502 532    -16 527     -3,2 %

Aktivitet ISF-poeng 1 140         -316           -21,7 % 20 903       -823           -3,8 %

PHV og TSB Polikliniske konsultasjoner 6 256         -1 282       -17,0 % 98 744       -4 003       -3,9 %

Bemanning Brutto månedsverk (aug) 20 605       -112           -0,5 % 20 242       -99             -0,5 %

Sykefravær 9,1 % 8,8 %

Økonomi Resultat -43 020     -81 520     -2,7 % 54 543       -214 957   -1,0 %

Investeringer i bygg og utstyr 78 230       5 230         7 % 484 651    -32 549     -6 %

Endring likviditet -180 694   -103 905   135 % -376 483   -186 559   98 %

Tiltaksgjennomføring 8 332         -10 014     -55 % 77 051       -51 702     -40 %

Denne periode: Juli Hittil i år
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Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien var gjennomsnittlig ventetid til påstartet 

helsehjelp i juli 47 dager. Dette var 8 dager kortere enn i samme periode i 2021, 

og 12 dager lengre enn kravet for 2022. For pasienter som venter på 

utredning/behandling innenfor barne- og ungdomspsykiatrien var ventetiden ved 

utgangen av måneden 44 dager, 2 dager kortere enn på samme tidspunkt i fjor. 

Styret ble gjennom våren gitt utvidet informasjon om status og tiltak det arbeides 

med for å øke tilgjengeligheten og redusere ventetiden på dette området. Det 

arbeides videre med utgangspunkt i disse planene. 

 

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden i juli 27 dager, 2 dager 

lengre enn i juli 2021 og 3 dager kortere enn kravet for 2022. For pasienter som 

venter på utredning/behandling innenfor rusområdet var ventetiden ved utgangen 

av måneden 27 dager, 8 dager kortere enn på samme tidspunkt i fjor. 

 

Fristbrudd 

Målet er null fristbrudd. Ved utgangen av juli var det 623 fristbrudd for ventende 

pasienter. Det var flest fristbrudd innen øyesykdommer med 419 brudd. Klinikken 

økte kapasitet på fremre segment i vår, og Helse Sør-Øst RHF har på anmodning 

fra Oslo universitetssykehus HF økt kvote for avtalespesialistene fra 500 til 650 

kataraktinngrep for 2022. Det arbeides videre med å vurdere ytterligere alternative 

tiltak knyttet til foretakets egen kapasitet. 

 

Pakkeforløp kreft 

I juli var andel nydiagnostiserte kreftpasienter som ble inkludert i pakkeforløp 

(OA1) på 70 prosent og gjennomsnittstallet for årets sju første måneder var 72 

prosent. Tallet var noe lavere enn samlet for 2021 (75 prosent). Antall 

nydiagnostiserte kreftpasienter i juli var høyere enn i samme måned i 2021 og 

hittil i år er antall nydiagnostiserte pasienter om lag 200 høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor, men fortsatt 50 færre enn på tilsvarende tidspunkt i 2019. 

 
Måloppnåelse for start til behandling (OF4) i juli var 70 prosent og hittil i år 71 

prosent, som er lavere enn tallet samlet for fjoråret (75 prosent). De forløpene med 

særlig lav måloppnåelse (< 60 prosent) for OF4 i juli er brystkreft, eggstokkreft, 

livmorhalskreft, lungegreft, lymfom og sarkom. For lungekreft, myelomatose og 

nyrekreft var det lav måloppnåelse også hittil i år (< 60 prosent).  

 

Sammenfattet er det registrert svakere utvikling i forløpstider for flere kreftforløp 

og samlet er måloppnåelsen lavere enn i fjor. Det gjelder flere forløp og for juli 

alle etapper og alle behandlingsmodaliteter. Antall nydiagnostiserte kreftpasienter 

er hittil i år nå høyere enn under pandemien, men fortsatt lavere enn før 

pandemien. Den reduserte måloppnåelse for juli og hittil i år, vil følges opp 

gjennom kreftstyret og ansvarlige avdelingsledere, kirurgisk driftsstyre og 

forløpsledere.  

 

 

Aktivitet somatikk 

 

Poliklinske konsultasjoner 

Innenfor somatikken ble det i juli gjennomført om lag 47 000 inntektsgivende 

polikliniske konsultasjoner, og det var til og med juli i år gjennomført nærmere 
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503 000 inntektsgivende polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske 

konsultasjoner i juli var nærmere 11 000 (-18,6 prosent) lavere enn budsjettert, og 

hittil i år er det om lag 16 500 (-3,2 prosent) færre konsultasjoner. Avviket i juli 

var størst i Barne- og ungdomsklinikken (- 1 895 konsultasjoner) som følge av feil 

i periodiseringen av budsjettet, i Kreftklinikken (- 2 792 konsultasjoner) knyttet til 

færre fremmøter til strålebehandling og i Klinikk for kirurgi, 

inflammasjonsmedisin og transplantasjon (- 2 289 konsultasjoner) hvor antall 

konsultasjoner er lavere en planlagt blant annet som følge av lavt antall 

organtransplantasjoner. Det er store variasjoner i avvik mellom klinikkene. 

Avvikene skyldes en kombinasjon av situasjonen med covid-19 og andre årsaker. 

 

ISF-poeng 

For 2022 er det planlagt med et aktivitetsnivå for normal drift, det vil si som om 

pandemien ikke ville påvirke omfanget av pasientbehandlingen. Antall registrerte 

ISF-poeng var i juli på 14 885 sammenliknet med 16 923 i budsjett. Det vil si at 

det i juli var om lag 2 000 færre poeng enn budsjettert (12 prosent). 

Aktivitetsavviket i juni for de somatiske klinikken var 8,5 prosent, slik at avviket 

for juli var større enn foregående måned. Noen av klinikkene melder imidlertid at 

periodiseringen av forventet aktivitet mellom månedene har vært noe feil, slik at 

det er naturlig å se på avvik for disse to månedene samlet. Hittil i år er det 

rapportert 135 317 ISF-poeng sammenlignet med 148 646 i budsjettet, det vil si et 

negativt avvik på 13 329 ISF-poeng (9 prosent).  

 

Alle de somatiske klinikkene hadde negative aktivitetsavvik i juli. Klinikkene med 

det største negative avviket i juli var Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og 

transplantasjonsmedisin med avvik på hele 27,8 prosent (791 poeng) i juli. I juli var 

det økt avvik særlig innenfor Avdeling for gastro- og barnekirurgi, hvor den 

elektive aktive aktiviteten var lavere enn budsjettert. Barne- og ungdomsklinikken 

hadde avvik på 18,2 prosent som delvis skyldes feil periodisering av budsjettet, 

men også mindre pågang av akuttmedisinske pasienter. Klinikken har en del 

pasienter med svært lang liggetid som begrenser inntak av nye pasienter. 

Kvinneklinikken hadde i juli et negativt avvik i DRG-poeng på 12,7 prosent. 

Avviket relateres til alle avdelingene og avviket var størst innenfor Fødeavdelingen. 

Medisinsk klinikk, Kreftklinikken og klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv 

kirurgi hadde negative aktivitetsavvik på henholdsvis -11,6 prosent, -10,5 posent og 

-9,8 prosent.  

 

Andre årsaker til den lave aktiviteten i sommermånedene er: 

 

 Fortsatt utbrudd av korona blant ansatte 

 Høyt sykefravær ved enkelte enheter 

 Noe mindre øyeblikkelig hjelp 

 Færre organtransplantasjoner 

 Mangel på spesialsykepleiere og manglende omdisponering av tilgjengelige 

ressurser 

 Manglende pasienttilgang noen steder   

 

Gjennomgang av aktivitet ut fra pasientenes bostedstilhørighet for perioden januar 

til juli 2022 sammenlignet med samme periode i 2019, dvs. før pandemien, viser 

at det har vært større reduksjon i aktivitet for pasienter fra andre regioner og fra 
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andre sykehusområder i regionen enn i pasienter fra Oslo sykehusområde. En stor 

del av reduksjonen i døgnaktivitet fra andre sykehusområder i regionen skyldes 

reduksjon i øyeblikkelig hjelp, men målt i antall opphold har det vært en større 

reduksjon i planlagt døgnaktivitet.  

 

Både antall ventende pasienter og ventetid er økt siden før pandemien. Det 

vurderes derfor fortsatt slik at det er behov for helsehjelp og økt aktivitet på de 

fleste områdene for å kunne redusere ventetidene.  Noen av tiltakene som 

vurderes for å øke aktiviteten er: 

 

 Oppgaveglidning, helsefagarbeidere kan gis opplæring til å overta enkelte 

arbeidsoppgaver på operasjonsstuene 

 Øke kapasitet igjennom lengre åpningstider og effektivisering av prosedyre 

 Forbedret samarbeid mellom Sentral operasjonsavdeling Ullevål og øvrige 

operasjonsenheter  

 Bedre utnyttelse av poliklinikkareal og utvide poliklinikkområdet for enkelte 

enheter på Rikshospitalet 

 Økt antall digitale konsultasjoner av flere yrkesgrupper. Utvide bruksområdet 

for digitale konsultasjoner. 

 

 

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 

Polikliniske konsultasjoner 

Den poliklinske aktiviteten innenfor psykisk helsevern og for rusområdet var 

lavere enn budsjettert i juli. Periodens resultat for disse områdene viste et negativt 

avvik på 17,0 prosent og hittil i år er det et negativt avvik på 3,9 prosent. For 

barne- og ungdomspsykiatrien var det i juli 15 prosent færre polikliniske 

konsultasjoner mens antall konsultasjoner hittil i år har vært om lag planlagt. For 

voksenpsykiatrien var det 15 prosent færre polikliniske konsultasjoner enn 

budsjettert i juli og for perioden januar – juli var det et negativt avvik på 3,0 

prosent. Innenfor rusområdet var det 25 prosent færre konsultasjoner i juli og for 

perioden januar – juli har det vært et negativt aktivitetsavvik på 14 prosent. 

Innenfor rusområdet har det vært en reduksjon i antall konsultasjoner fra samme 

periode i 2021 på nærmere 16 prosent. Endringen knyttes i hovedsak til LAR-

området, hvor pasienter med særlig dårlig somatisk helse fikk tettere oppfølging 

under koronapandemien i 2020/2021 med utvidet antall konsultasjoner. 

 

Generelt forklares lav aktivitet i juli innenfor psykisk helsevern med utfordringer 

knyttet til bemanning og at det er vanskelig å rekruttere til ledige 

spesialiststillinger, samt høyt sykefravær og turnover.  

 

ISF-poeng (omfatter bare poliklinikk) 

Det var et negativt budsjettavvik i aktivitet målt i antall ISF-poeng i juli på 21,7 

prosent (316 ISF-poeng) og hittil i år et negativt avvik på 3,8 prosent (823 ISF-

poeng). Avviket for ISF-poeng skyldtes lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt så 

langt i år, særlig innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
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Bemanning og sykefravær  

 

Brutto månedsverk 

Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk for perioden januar - august 2022 var 

20 242, en økning på 0,9 prosent mot samme periode i 2021 og 99 antall 

månedsverk høyere enn budsjettert. Antall internt finansierte månedsverk var i 

samme periode 18 771, mens antall eksternt finansierte månedsverk var 1 470, 

hhv. 1,0 prosent økning og 0,5 prosent nedgang sammenliknet med samme 

periode i 2021.  
 

I august var det registrert 78,8 månedsverk knyttet til covid-19, og hittil i år er det 

registrert 206,6 månedsverk knyttet til covid-19 i gjennomsnitt per måned. Holdes 

månedsverk knyttet til covid-19 utenom er internt finansierte månedsverk hittil i 

år noe lavere enn budsjettert.  

 

Sykefravær 

Det totale sykefraværet ved Oslo universitetssykehus HF var på 9,1 prosent i juli, 

mot et snitt så langt i år på 8,8 prosent. Totalfraværet lå til sammenligning på 10,0 

prosent i første kvartal, og 7,5 prosent i andre kvartal. Av totalt sykefravær utgjør 

legemeldt fravær om lag 5 prosentpoeng hittil i år, med en typisk variasjon på 

inntil et halvt prosentpoeng opp og ned. I juli var det legemeldte fraværet på 5,5 

prosent. 

 

Kilden for rapportering av sykefravær er endret etter sommeren. Dette gjør at 

rapporteringen er noe mer ajour, samtidig som det i en overgangsperiode er noe 

usikkerhet til kvaliteten på det nye grunnlaget. 

 

Økonomi 

 

Styringsmål 

Styret har vedtatt et økonomisk styringsmål på 462 millioner kroner i årsresultat 

for 2022. I styresak 19/2022 ble styret orientert om at resultatetmålet skal 

korrigeres for effekt av forserte avskrivninger og reduserte pensjonskostnader. 

Den økonomiske effekten av redusert pensjonskostnad ble som forventet trukket 

inn i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Forserte avskrivninger er en 

ekstraordinær hendelse og vil ikke ha innvirkning på foretakets finansieringsevne 

selv om det isolert sett gir et lavere økonomisk resultat i de aktuelle årene. 

 

Økonomisk resultat  

Det økonomiske resultatet for Oslo universitetssykehus HF for perioden januar - 

juli viser et negativt budsjettavvik på 238,1 millioner kroner. Dette inkluderer 

forserte avskrivninger som øker kostnaden med 23,2 millioner kroner 

sammenlignet med forutsetningene i budsjettet. Når det rapporterte 

budsjettavviket korrigeres for effekten av forserte avskrivninger gir det et justert 

negativt budsjettavvik hittil i år på 215 millioner kroner. Av dette er hele 81 

millioner kroner relatert til juli måned. 

 

I det akkumulerte budsjettavviket på 215 millioner kroner inngår økte kostnader 

til fjernvarme med 56 millioner kroner og kostnader til årets lønnsoppgjør med 29 

millioner kroner. Øvrig avvik utgjør dermed om lag 130 millioner kroner hittil i år 
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og 66 millioner kroner for juli isolert når periodens effekt av økte energi- og 

lønnskostnader holdes utenom. De viktigste årsakene til det øvrige avviket er 

aktivitetsavvik som har andre årsaker enn korona og høye kostnader, særlig til 

ekstern innleie og overtid. 

 

Hittil i år er det inntektsført totalt 448 millioner kroner i koronamidler basert på 

klinikkenes rapportering av netto merkostnader/mindreinntekter, hvorav 46,5 

millioner kroner ble inntektsført i juli. Etter juli gjenstår det dermed om lag 27 

millioner kroner av tilgjengelige midler til finansiering av økonomiske 

driftseffekter av korona i 2022. 

 

Budsjettavvik fordelt på inntekts- og kostnadstyper (hovedkategorier) 

Tabellen nedenfor viser budsjettavviket rapportert etter juli, justert for avvik 

knyttet til pensjon og øremerkede midler, med korte forklaringer til avvikene.  

Tabell 2 Budsjettavvik justert for avvik knyttet til pensjon og øremerkede midler 

 

Finansiering av koronaeffekter 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 22. juni sak om fordeling av samlet 

kompensasjon til pandemirelaterte utgifter og tapte aktivitetsbaserte inntekter. Ut 

over midler tildelt tidligere i år og midler overført fra tidligere år, ble Oslo 

universitetssykehus HF ble tildelt ytterligere 149,5 millioner kroner. Med dette 

har Oslo universitetssykehus HF tilgjengelig til sammen 475,3 millioner kroner 

til finansiering av økonomiske koronaeffekter i 2022. Av disse er det utsatt å 

inntektsføre om lag 27 millioner kroner, som representerer de midlene foretaket 

har igjen til å dekke økonomiske pandemieffekter resten av året til driftsformål. I 

tillegg har foretaket tidligere avsatt noe midler til å finansiere nødvendige 

koronarelaterte investeringer. Det gjenstår i størrelsesorden 30 millioner kroner 

av disse. Dersom de ikke benyttes til formålet skal de inntektsføres i foretakets 

driftsresultat for 2022.  

 

Årsestimat 

Det økonomiske styringsmålet for 2021, som ble vedtatt av styret i desember i 

fjor, er et positivt økonomisk resultat på 462 millioner kroner. Etter juni ble det 

rapportert en årsprognose til Helse Sør-Øst RHF på 260 millioner kroner, 202 

millioner kroner mindre enn budsjettert. Denne ble ikke endret etter at det 

Rapportet 

avvik

 Justert 

avvik 

Basisramme 13 374 -1 4              Reduserte pensjonskostnader er trukket inn via redusert basisramme i RNB. 

Aktivitetsbaserte inntekter 10 393 -332 -338         Lav aktivitet, særlig innenfor somatikken.

Andre inntekter 3 759 521 486          Inntektsføring av overførte covid-midler fra 2021 og tilskudd fra HSØ mv.

Sum driftsinntekter 27 526 188 152         

Lønn- og innleiekostnader 18 736 -362 -322         Lønnskostnader knyttet til covid-19 og økte kostnader til årets lønnsoppgjør.

Kjøp av helsetjenester 552 -11 -20           
Høyere kostnader blant annet til fritt behandlingsvalg (TSB). Lavere 

kostnader til kjøp av behandling i utlandet. 

Varekostnader mv 3 109 6 21            

Lavere aktivitet som følge av covid-19 (red kostnader til bl. a. 

medikamenter, implantater og blodprodukter). Høyere kostnader til 

testutstyr mv. 

Andre driftskostnader 4 686 -63 -72           Høyere energikostnader og covid-kostnader til renhold vakthold mv.

Sum driftskostnader 27 083 -429 -393        

Driftsresultat 443 -241 -240        

Netto finans 19 3               3              

Resultat OUS 462 -238 -238        

Endrede pensjonskostnader og forserte avskrivninger -23 -23              

Resultat justert forserte avskrivninger 462 -215 -215            

Kommentarer til avvik justert for avvik ØM, pensjon og forserte 

avskrivninger
Tall i MNOK Budsjett 2022

Hittil i år
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økonomiske resultatet for juli forelå til tross for at det negative budsjettavviket 

økte. Følgende forhold var innarbeidet i prognosen etter juniresultatet: 

 

 Økte kostnader til fjernvarme reduserer årsprognosen med 80 millioner 

kroner. 

 Lønnsoppgjøret for 2022 er beregnet å koste om lag 80 millioner kroner mer 

enn lagt til grunn i budsjettet. Prognostisert årsresultat er redusert tilsvarende. 

 Økonomiske effekter av pandemien er foreløpig vurdert å finansieres av 

tildelte midle i styresak 072/2022 fra styret i Helse Sør-Øst RHF. 

 Årsprognosen er korrigert for effekten av forserte avskrivninger med 42 

millioner kroner. 

 

Energikostnadene hittil år avviker kraftig fra det som ble lagt til grunn i budsjettet. 

Basert på en vurdering av hva kostnadene for hele 2022 ville bli dersom 

gjennomsnittprisen for årets fire første måneder holder seg ut året, ble det i april 

på bakgrunn av vurderinger fra primo mai anslått en risiko for at kostnaden til 

energi (først og fremst fjernvarme) øker med 120 millioner kroner utover årets 

budsjett. Oppdatert prognose viser nå en risiko for en ytterligere kostnadsøkning 

på 50-60 millioner kroner i 2022.  

 

Tiltak for å redusere de økonomiske avvikene 

Til klinikkvise oppfølgingsmøter gjennomført fredag 12. august ble alle 

klinikkene bedt om å gjennomgå tiltak for å øke aktiviteten og redusere 

kostnadene. I etterkant av disse møtene ble det sent ut en bestilling til klinikkene 

tirsdag 16. august, med frist for leveranse fredag 19. august. Tiltakene vil som 

nevnt ovenfor bli gjennomgått i ledermøtet 23. august og lagt fram for styret i 

møtet 25. august.   

 

Når det gjelder de høye kostnadene til energi (fjernvarme) iverksettes det nå tiltak 

for å redusere energiforbruket. Tiltakene omfatter: 

 

 Reduksjon av driftstider ventilasjon for områder der dette er forsvarlig 

 Reduksjon av fyringskurver på varmeanlegg 

 Sesongmessig nedstenging av varmekurser 

 Identifisere arealer som kan fysisk stenges ned med hensyn til oppvarming til 

komfortnivå 

 Optimalisere gjenvinningsfunksjonalitet på kjøleproduksjon 

 Utbedre mindre feil og mangler som har betydning for energiforbruket 

 

Investeringer 

I styremøtet 17. desember 2021 vedtok styret et investeringsbudsjett for 2022 (nye 

tilsagnsrammer) på 1 510 millioner kroner, jamfør styresak 89/2021. I styresak 

5/2022 ble styret orientert om at gjennomførte investeringer i 2022 (det som blir 

registrert i årsregnskapet) vil kunne bli 1 377 millioner kroner når det i tillegg til 

vedtatt budsjett for 2022 også tas hensyn til overheng fra 2021, bruk i 2022 av 

forskuttert 2023-ramme og anslått utgående overheng av 2022-rammen inn i 2023. 

 

Ved utgangen av juli var regnskapsførte investeringer, eksklusive egenkapital til 

pensjonskasser og IKT-investeringer som gjennomføres i regi av Sykehuspartner, 

33 millioner kroner lavere enn opprinnelig planlagt periodisert gjennomføring.  
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Årsestimatet for gjennomføring av investeringer er imidlertid økt med om lag 110 

millioner kroner i forhold til nevnte 1 377 mill kroner. Det skyldes at det 

forventes en raskere gjennomføring av særlig MTU-investeringene gjennom 

resten av 2022 enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. 

 

Likviditet 

Kontantstrømbudsjettet for 2022 ble lagt fram for styret i sak 5/2022. For 2022 

innebar kontantstrømbudsjettet et økt trekk på bevilget driftskreditt med 656 

millioner kroner gjennom året. Med dette ville foretakets likviditet likevel være 

godt innnenfor tildelt driftskredittramme for 2022. 

 

Ved utgangen av juli var benyttet driftskreditt om lag 190 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. Budsjettavvik for årsresultat, 

inntektsføring av koronamidler mottatt tidligere år og høyere pensjonspremie enn 

budsjettert belaster likviditeten. Økt leverandørgjeld og 

merverdiavgiftskompensasjon, høye a konto ISF-innbetalinger og at IKT-lån 

ikke er utbetalt til Sykehuspartner bidrar på den annen side positivt på 

likviditeten. 

 

I tillegg til endret estimat for årsresultat er estimert likviditet ved utgangen av 

året korrigert for inntektsføring av koronamidler overført fra 2021 som ikke har 

kontanteffekt, oppdaterte pensjonspremier og ytterligere bruk av premiefond 

bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2022, samt lavere investeringspådrag. 

Estimert utgående likviditetsbeholdning ved utgangen av året er forverret med 

om lag 250 millioner kroner i forhold til kontantstrømbudsjettet. Foretakets 

likviditet vil likevel være godt innnenfor tildelt driftskredittramme for 2022.  

 

 

3. Utvidet rapportering  

 

Samhandlingsutfordringer sommeren 2022 

Det har vært utfordrende å holde god flyt i pasientforløpene for utskrivningsklare 

pasienter sommeren 2022. Fra 29. juni ble det derfor, i samråd med Medisinsk 

klinikk, Ortopedisk klinikk og Klinikk for psykisk helse og avhengighet, holdt et 

ukentlig informasjons- og koordineringsmøte mellom Oslo universitetssykehus 

HF og Oslo kommune v/helseforetakets seks lokale bydeler, Kommunal akutt 

døgnenhet, Sykehjemsetaten og Helseetaten. Siste møte ble holdt 11. august 2022.  

 

I tillegg har Helseetaten i Oslo kommune invitert til ukentlige møter med Oslo 

universitetssykehus HF, Lovisenberg diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus 

og Akershus universitetssykehus HF, Kommunal akutt døgnenhet, 

Sykehjemsetaten samt representanter fra bydelene i Oslo kommune. 

 

Både Oslo universitetssykehus HF og de kommunale tjenestene har opplevd 

sommeren 2022 som krevende. Mange pasienter har vært svært syke – med og 

uten koronasykdom. Det har vært flere reinnleggelser enn vanlig. Samtidig har 

bemanningen vært redusert på grunn av ferieavvikling og sykefravær hos ansatte.  
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Det har vært fullt belegg og ventetid både på kort- og langtidsopphold i 

sykehjemmene i Oslo kommune. I tillegg ble driften på Kommunal akutt 

døgnenhet, med kort varsel, redusert fra 72 til 30 senger og uten mottak av 

pasienter på natt (22-08), på grunn av lege/-personellmangel, i perioden 1. juli til 

31. august 2022.  

 

I juli 2022 ble 97 somatiske pasienter meldt utskrivningsklare fra Oslo 

universitetssykehus HF. Av disse kom 47 fra Medisinsk klinikk. Samlet antall 

ventedøgn for disse pasientene denne måneden var 181, hvorav 82 ventedøgn i 

Medisinsk klinikk. Bydelene Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand 

hadde alle flere ventedøgn for pasienter meldt utskrivningsklare i juli 2022 enn 

noen annen måned hittil i 2022.  

 

Det var ingen nye meldinger om utskrivningsklare psykiatriske pasienter i juli 

2022 og bare en ventende pasient.  

 

Samarbeidsmøtene har bidratt til gjensidig informasjon, optimal bruk av kapasitet 

og til å forebygge konflikter mellom hardt belastede fagfolk både i sykehus og 

kommunehelsetjeneste. Det er enighet om å gjøre en evaluering i regi av Lokalt 

Samarbeidsutvalg (Helsefellesskapet) høsten 2022, med mål å lage felles plan for 

å forebygge en liknende situasjon i 2023. 

 

 

4. Administrerende direktørs vurdering og anbefalning 

 

Administrerende direktør viser til at driften av helseforetaket hittil i 2022 har vært 

sterkt preget av situasjonen med covid-19, særlig de fire første månedene. Høyt 

sykefravær og trolig et betydelig innslag av pasienter som vegret seg for å komme 

til behandling førte til lav aktivitet og økte ventetider på mange områder.  

 

I foretaksmøtet 6. mai ble det lagt til grunn at helseforetaket fra mai i størst mulig 

grad skulle drive som normalt og ta igjen utsatt behandling.  

 

Tallene for sommermånedene viser at sykehuset så langt ikke har lykkes med å 

vende tilbake til normal drift. Aktiviteten holder seg fortsatt lav korrigert for det 

som er anslått å være normale utslag i en ferieperiode. Samtidig gjør covid-

situasjonen og effektene av denne, blant annet på sykefravær, seg i noen grad 

gjeldende. Utover dette treffes sykehuset av økte kostnader som følge av et 

relativt kostbart lønnsoppgjør og økte driftskostnader, ikke minst innenfor energi. 

Samlet har dette ført til usedvanlig svake økonomiske resultater gjennom 

sommeren, trass i at det som kan karakteriseres som covid-effekter har blitt 

kompensert så langt. Den økonomiske utviklingen er derfor etter administrerende 

direktørs vurdering svært bekymringsfull og ikke bærekraftig over tid. 

Konsekvensene av svake økonomiske resultater er raskt svekkede 

investeringsmuligheter i årene framover. 

 

Administrerende direktør hadde fredag 12. august en gjennomgang med 

klinikkene om hva som kan gjøres for å bedre det økonomiske resultatet. Etter 

dette har klinikkene fått en mer presis bestilling som skal besvares innen utgangen 

av denne uken. Bestillingen omfatter både hva som kan gjøres for å øke 
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aktiviteten og hva som kan gjøres for å redusere kostnadene. En oversikt over 

hvilke tiltak som planlegges og skal iverksettes vil bli lagt fram i styremøtet 25. 

august. Parallelt med dette arbeides det med å forstå den svake utviklingen i de 

økonomiske tallene. Eventuelle viktige funn fra dette vil også bli presentert i 

styremøtet.  

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporteringen til orientering 

samtidig som behovet for endringer i driften foreslås understreket. 

Administrerende direktør vil eventuelt foreslå justeringer av forslaget til 

styrevedtakene når en får mer oversikt over hvilke endringer som må gjøres. 


