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Sak 95/16 Årlig melding 2016, del III styrets plandokument 
 
Styrets plandokument er del III av årlig melding 2016 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for 
innsending er 1. mars 2017. Styret behandler årlig melding på februarmøtet. Plandokumentet 
legges frem for styret i desember hvert år for å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill. 

Styrets plandokument er en fireårig strategi som skal følge opp de langsiktige målene i 
utviklingsplanen for 2017-30. Konkrete tiltak skal utformes og prioriteres i forbindelse med 
budsjettarbeidet, og skal legge føringer for neste periode av økonomisk langtidsplan. 
Gjennom dette oppnår helseforetaket å ha ett felles planverk som samordner 
foretaksovergripende strategiprosesser og divisjonenes delplaner. Større satsninger innen 
virksomhet og bygg som krever langsiktig planlegging, organiseres i prosjekter. Milepæler i 
prosjektene prioriteres inn i den rullerende strategien.  

Ettersom dette er en ny måte å organisere planarbeidet på, inneholder årets versjon kun 
prioriterte tiltak for 2017, mens skissen over tiltak for 2018-2021 vil bli utformet i løpet av 
våren 2017 i forbindelse med rulleringen av økonomisk langtidsplan. Fra og med høsten 
2017 vil arbeidet med prioritering av tiltak for neste periode inngå i et årshjul for strategisk og 
økonomisk planlegging. 

 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2015 til orientering. 

 
2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i plandokumentet. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 
 
6.1 Faglig og demografisk utvikling 

6.1.1 Kapasitet 
Befolkningen vokser betydelig i hele Akershus sykehusområde, og ventes å gjøre det i årene 
fremover. Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger (MMMM) viser en vekst på ca. 6 
prosent i planperioden. Andelen eldre over 67 år vil øke med 0,7 prosentpoeng. Aktivitetsveksten 
vil derfor kunne bli noe høyere enn befolkningsveksten. I økonomisk langtidsplan ble det lagt til 
grunn en forventning om samlet aktivitetsvekst på om lag 8 prosent i perioden.  

Omregnet i kapasitet tilsvarer veksten et økt behov for somatiske senger i størrelsesorden 15 per 
år i de neste fire årene. Innen psykisk helsevern og rusbehandling vil befolkningsveksten først og 
fremst påvirke den polikliniske aktiviteten, der det vil bli et behov for i overkant av 20 flere 
konsultasjonsrom i perioden.  

Utfasing av Vestby kommune fra opptaksområdet, tentativt i 2018, vil bidra til å begrense veksten 
i kapasitetsbehovet for lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling i Follo med omtrent fire 
senger og åtte konsultasjonsrom, men vil også redusere behovet innen sykehusbasert psykisk 
helsevern og somatikk med henholdsvis fem og 20 senger.  

Delvis utfasing av Alna bydel, tentativt i 2020, vil gi redusert kapasitetsbehov tilsvarende 51 
somatiske senger. Samtidig vil avlastningsavtalen med Diakonhjemmet opphøre, noe som øker 
behovet tilsvarende 27 senger. Psykisk helsevern og rusbehandling vil ikke påvirkes, ettersom 
disse funksjonene i første omgang vil forbli i Akershus sykehusområde. En eventuell innfasing av 
Glåmdalskommunene i opptaksområdet vil skape behov for ytterligere kapasitet både i somatikk 
og psykisk helsevern på Nordbyhagen for å ivareta områdefunksjoner som nå håndteres av 
Sykehuset Innlandet.  

6.1.2 Fag 
Det er viktig å styrke pasienttilbudet innen områder der det er eller ventes å bli stor 
aktivitetsvekst fremover. Dette gjelder fagområder som kreft, hjerte- og karsykdom, nyresvikt og 
psykisk helsevern. For å sikre gode og sammenhengende forløp, vil det være nødvendig å etablere 
spesialiserte tilbud på noen områder der pasientene i dag må sendes til andre sykehus. PCI-
tilbudet som ble etablert i 2016, bør trappes opp til et fullverdig PCI-senter som planlagt. 
Etablering av tilbud om trombektomi vil styrke kvaliteten på pasientforløpet for 
hjerneslagpasienter; en betydelig pasientgruppe som har behov for rask behandling. 

Opptaksområdets størrelse gjør Akershus universitetssykehus til landets største akuttsykehus med 
flere akuttpsykiatriske innleggelser enn noe annet norsk sykehus. Det somatiske akuttmottaket på 
Nordbyhagen tar i snitt imot hele 120 pasienter i døgnet. Til tross for kontinuerlig utvikling for å 
sikre god oppfølging og flyt gjennom mottak, oppleves driftssituasjonen ofte kritisk, med flere 
pasienter enn det er sengekapasitet til. Styrking av mottaksmedisinen og økning av antall 



observasjonsplasser vil derfor bli svært viktig for å kunne gi god og rask behandling til en stadig 
økende befolkning. 

Barne- og ungdomsklinikken overfører i dag de aller sykeste barna til Oslo universitetssykehus 
for intensivbehandling. Situasjonen blir utfordrende når flere alvorlig syke barn behøver 
overvåkning samtidig. Det er derfor ønskelig å styrke sykehusets eget intensiv- og 
intermediærtilbud til denne pasientgruppen. 

I tillegg må sykehuset tilpasse seg det økende antallet eldre pasienter. Mange av disse har kroniske 
og sammensatte tilstander. For å gi disse pasientene gode og sammenhengende 
behandlingsforløp, vil det være avgjørende at helsepersonell fra flere fagområder samarbeider tett. 
Det er også viktig å skape gode overganger mellom omsorgsnivåene for pasienter som har behov 
for videre oppfølging av primærhelsetjenesten.   

For perioden 2017-30 har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; eldremedisin, 
kreft, den kritisk syke pasient, samt psykisk helsevern og rusbehandling. 

De siste årenes arbeid med kapasitet og kapasitetsutnyttelse i sykehuset har vist at godt planlagte 
opphold gir mest effektive pasientforløp. Videre ser man et økende behov for samarbeid på tvers 
av fag og spesialiteter, slik at pasientene får mest mulig helhetlig oppfølging. Dette er positivt 
både for pasienter og fagmiljøer. Et sentralt spørsmål vil være hvordan de gode forløpene skapes, 
og hvem som må samarbeide nært for å realisere dem. 

Både medisinsk og pasientopplevd kvalitet henger nøye sammen med de gode pasientforløpene. 
Dette gjelder også for de akutte innleggelsene. Ved å planlegge godt, se den enkelte pasient og 
følge med på hvordan tilstanden er, vil det både oppleves og faktisk være tryggere å være pasient 
ved Akershus universitetssykehus. Et viktig grep vil være å orientere aktiviteten om pasienten. 
Det er derfor aktuelt å etablere tematiske sentre, der fagpersoner og funksjoner samles om 
pasientforløpene. De faglige satsingsområdene vil være naturlige førstevalg for en slik måte å 
jobbe på. I sykehusets utviklingsplan er det lagt opp til å etablere tematiske sentre for 
eldremedisin, kreft og sykehusbasert psykisk helsevern. Det foreslås en trinnvis opptrapping som 
skal lede til etablering av fullverdige sentre. 

6.1.3 Teknologi 
IKT-plattformen ved Akershus universitetssykehus ble designet i forbindelse med planlegging av 
nytt sykehus i 2008. En av grunntankene var at teknologien skulle understøtte 
pasientbehandlingen så langt det var mulig. Som del av den regionale IKT-satsingen vil det foregå 
fornying av både infrastruktur og løsninger i årene som kommer. I 2017 er det planlagt et 
omfattende arbeid knyttet til tre store delprogrammer under programmet regional klinisk løsning; 
regional elektronisk pasientjournal, regional kurve og medikasjon, samt forbedret RIS og regional 
PACS. Disse tre aktiviteter vil involvere mange ansatte på sykehuset, med behov for opplæring 
og innføring av nye rutiner. Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og 
bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen internt på sykehuset 
og mellom sykehusene i regionen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger 
til bruk av digitale samhandlingsarenaer, for eksempel mulighet for selvbetjening gjennom 
helsenorge.no eller ved selvinnsjekk på sykehuset.  

Fornying av den regionale infrastrukturen for IKT skal skje i samarbeid med en ekstern partner. 
For Akershus universitetssykehus er et løft innen infrastrukturmodernisering av stor betydning 
for mottak av de regionale delprogrammene under regional klinisk løsning. Gjennom flere 
prosjekter de senere årene er det lagt til rette for en smidig overgang til en regional infrastruktur, 
og sykehuset bidrar i planleggingen av sykehusets infrastrukturmodernisering. 
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Tilstrekkelig kapasitet og effektiv utnyttelse av diagnostiske verktøy er avgjørende for å 
opprettholde høy produktivitet i sykehuset. Den raske utviklingen innen teknologi og 
behandlingsmetodikk skaper behov for utskifting og nyanskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr. 
For eksempel vil utviklingen innen fag som urologisk og gynekologisk kreftkirurgi, i stor grad 
avhenge av etablering av robotkirurgi. Det vil også være nødvendig å videreutvikle det 
bildediagnostiske tilbudet med etablering av PET, blant annet for å gi mer presis kreftdiagnostikk. 
Ny kunnskap innen molekylærbiologi og utvikling av nye biomarkører vil få stadig større 
betydning, kanskje særlig innen persontilpasset behandling. Molekylære rutineanalyser har allerede 
en viktig plass i patologisk rutinediagnostikk, og må utvikles videre.  

6.1.4 Utdanning, kompetanse og forskning 
Sykehuset skal både bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell og sørge for at egne ansatte 
har kompetansen som behøves for å yte gode og moderne helsetjenester. Endringer i 
befolkningen og utvikling av teknologi i årene fremover vil gi nye utfordringer for foretakene 
som krever fleksibilitet og omstillingsevne. Utdanningen av helsepersonell må gjenspeile både 
samfunnets og helseforetakets fremtidige kompetansebehov. Det er nødvendig å samarbeide tett 
med utdanningsinstitusjonene for å sikre en slik utvikling. Videreutdanningstilbud og 
spesialisering er avgjørende for at pasientene skal få en trygg, moderne og effektiv behandling. 
Forestående endring av spesialistutdanningen for leger og omlegging av medisinutdanningen vil 
stille krav til god oppfølging fra sykehusets side. 

Medisinske fremskritt er resultat av forskning og utvikling. Universitetssykehusene har et spesielt 
ansvar for å bidra til dette. Forskningsmiljøene ved Akershus universitetssykehus har hatt god 
utvikling de siste årene. Dette skyldes blant annet økende tilfang av eksterne forskningsmidler. 
For å styrke forskningen ytterligere, er det nødvendig å videreutvikle infrastrukturen for 
forskning. En solid forskningskultur må ligge til grunn, slik at gode forskningsgrupper kan bli 
enda bedre. Med økende behov for tverrfaglighet i pasientbehandlingen, vil det også være 
nødvendig å legge til rette for større bredde i forskningsgruppene, slik at flere yrkesgrupper 
jobber sammen om å legge grunnlaget for neste generasjons pasienttilbud. I dette ligger også 
utfordringer knyttet til behovet for nye verktøy og metodikk som krever en innovativ tilnærming.   

6.2 Forventet økonomisk utvikling 
De faste inntektene som Akershus universitetssykehus mottar fra Helse Sør-Øst, viser en årlig 
vekst på ca. 1 prosent korrigert for endringene i pensjon (5,57 mrd. kroner i 2016). Med 
aktivitetsforutsetningene i perioden forventes de variable inntektene å øke med ca. 40 mill. kroner 
årlig. Samlet vokser inntektene med ca. 100 mill. kroner årlig eller ca. 5 prosent i perioden frem til 
2020 (ikke hensyntatt eventuelle endringer i opptaksområdet). 

Behovet for å reinvestere er betydelig allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til 
finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken 
flyttes fra drift til investeringer. Det er derfor lagt opp til en ambisjon om å øke overskuddsmålet 
mot slutten av perioden, fra 144 mill. kroner i 2017 til 200 mill. kroner i 2020. Ved oppnåelse av 
dette resultatmålet vil det i løpet av 2020 opparbeides en investeringsevne på ca. 250 mill. kroner, 
noe som i stor grad vil tilfredsstille det årlige reanskaffelsesbehovet, planer for utvikling 
behandling (nytt utstyr) samt oppsparing av egenkapital til fremtidige bygningsmessige utvidelser. 
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Følgende prinsipper ble lagt til grunn for foretakets innspill til økonomisk langtidsplan: 
- Inntekter i tråd med fremskrevet regional inntektsmodell og estimert aktivitetsvekst 
- Et resultatmål økende fra 144 mill. kroner årlig til 200 mill. kr årlig i 2020 for å dekke et stort 

og økende reinvesteringsbehov 
- Årlige effektiviseringskrav i størrelsesorden en til en og en halv prosent, tilsvarende ca. 100 

mill. kroner 
- Årlig realvekst i legemiddelkostnader med ca. seks prosent dekket av dagens 

finansieringsmodell. 
 
En vesentlig andel av omstillingsbehovet forventes realisert gjennom økt produktivitet, det vil si 
en vekst i aktiviteten med ca. to prosent, parallelt med en langt lavere vekst på kostnadssiden. Til 
tross for en betydelig effektiviseringsambisjon og en forutsetning knyttet til lavere vekst i 
legemiddelkostnader enn estimert av Sykehusapotekene, vil ikke dette alene være tilstrekkelig for 
å nå resultatmålene i langtidsplanen. Den årlige utfordringen knyttet til budsjettert resultatmål 
foreslås løst innenfor det enkelte budsjettår. Det må særlig vurderes om estimert økning IKT-
kostnader fra Sykehuspartner kan reduseres eller forskyves i tid. 
 
Etter føringer fra Helse Sør-Øst er konsekvensene av overføring av Vestby kommune til Østfold 
eller Alna bydel til Oslo sykehusområde ikke innarbeidet i økonomisk langtidsplan for 2017-20. 
Overføringene vil innebære et inntektsbortfall for Ahus i størrelsesorden 200 mill. kroner knyttet 
til Vestby og 320 mill. kroner knyttet til Alna. I tillegg vil aktivitetsrelaterte kostnader for 
pasienter fra Vestby og Alna bortfalle, slik at den økonomiske effekten vil være henholdsvis ca. 
140 mill. kroner og ca.125 mill. kroner. Overføringstidspunktene er ikke endelig fastsatt, men den 
økonomiske effekten må håndteres i fremtidige budsjetter. Det vil komme ytterligere behov for 
omstilling ved eventuell innfasing av kommunene i Glåmdalsregionen.  
 
6.3 Personell- og kompetansebehov 
I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-19 ble det utarbeidet en rapport om 
bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. I denne ble det konkludert med at 
Akershus er det av sykehusområdene som kan forvente den sterkeste relative veksten i 
bemanningsbehov mot 2040; en vekst på hele 54 prosent.  
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Strategisk personell- og kompetanseplanlegging vil bli stadig viktigere, og gode systemer for 
bemanningsplanlegging og ressursstyring vil være en forutsetning for gode pasientforløp og 
effektiv drift. Nasjonal bemanningsmodell kan være et nyttig verktøy i planleggingen av fremtidig 
kompetansesammensetning. Det vil være nødvendig å sørge for gode og tilpassede tilbud om 
videreutdanning og spesialisering, samt å legge til rette for akademiske utdanningsløp for flere 
yrkesgrupper.  

6.4 Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og 
utfordringer 

6.4.1 Areal og tilstand 
Akershus universitetssykehus har sitt hovedsete på Nordbyhagen i Lørenskog kommune, men 
har aktivitet på i alt 19 lokaliteter innenfor sitt opptaksområde. Det meste av bygningsmassen er 
eid, men sykehuset leier også lokaler på totalt ca. 36 000 m2. Dette brukes for det meste til 
lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling. Leiekostnaden per år er betydelig. 
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Totalt areal (brutto) Eide arealer (brutto) Leide arealer (brutto) Total leiekostnad per år 
260 812 m2 224 892 m2 35 920 m2 88 288 082 kr 

 

Tilstanden for eide lokaler er i all hovedsak god. I 2015 hadde 90 prosent av bygningsmassen en 
tilstandsgrad svakere enn 1.2; typisk 1.4. Hovedbygget på Nordbyhagen har en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 0,9. Bygget ble planlagt for høy utnyttelse og stor grad av fleksibilitet. Dette gir 
gode forutsetninger for effektiv drift i den somatiske virksomheten.  

Den gjennomsnittlige bygningsmessige alderen er 23 år. Bygg med tung infrastruktur (somatikk), 
bygg med lett infrastruktur (administrasjon & psykisk helsevern) og midlertidige bygg eller bygg 
under avvikling har en gjennomsnittsalder på henholdsvis 13, 26 og 67 år.  

De eldre bygningene på Nordbyhagen har varierende tilstandsgrad. Et mellombygg som i dag 
huser avdeling for illegale rusmidler har fått påvist soppskader i bærestrukturen. Det bør 
planlegges tiltak for dette bygget. 

Nye nord ble bygget for klinisk virksomhet på 70-tallet og utvidet i 2001 for å forberede 
hovedfasen av prosjektet Nye Ahus. Etter innflyttingen i nytt sykehus i 2008, ble Nye nord 
bygget om for å huse pasienthotell, administrasjon og undervisningsfunksjoner. I 2012 ble 
skadelegevakten flyttet fra Lillestrøm sykehus til første underetasje i Nye nord. Det ble bygget en 
egen ambulanseinngang, undersøkelses- og behandlingsrom, samt to røntgenlaboratorier. 
For å avhjelpe kapasitetsbehovet som oppstod etter at opptaksområdet ble utvidet i 2011, ble 
deler av pasienthotellet bygget om til fullverdige sengerom, mens barselhotellet med 20 senger ble 
beholdt. Sengeposten i første etasje ble drevet på dispensasjon fra Arbeidstilsynet frem til 
sommeren 2016, da rommene ble oppgradert til gruppe 1. Rommene i barselhotellet og på øre-
nese-hals-enheten i første etasje har gruppe 0-status.  

Lokalbaserte aktiviteter innen psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling 
foregår dels i eide, dels i leide lokaler på Nedre og Øvre Romerike og i Follo. I Oslo er det kun 
leid areal. Noen av de leide lokalene ligger i tilknytning til eid areal, mens andre drives som 
separate enheter. Tilstandsgraden for eide bygg på utelokalitetene har en spredning på 1,0-1,7. 
Det er varierende grad av elastisitet, og noen aktiviteter kunne ha vært drevet effektivt på mindre 
areal, gitt bedre utforming. Den spesialpsykiatriske enheten på Lurud har det største enkeltbygget 
med 10 500 m2. 
 

6.4.2 Behov for bygningsmessige tiltak 

Etablering av strålebehandling 
For å møte det voksende behovet for strålekapasitet i regionen har Helse Sør-Øst besluttet at det 
skal opprettes nye stråleenheter ved områdesykehus. Kapasitetsutfordringer ved Oslo 
universitetssykehus gjør det nødvendig å få tilbudet på plass i 2020. Etablering av stråletilbud ved 
Akershus universitetssykehus vil bidra til helhetlige pasientforløp og samtidig styrke fagmiljøene 
innen kreftområdet. Etablering av stråleenhet krever nybygg på grunn av strenge krav til 
skjerming av høyvolt strålemaskiner. Det finnes egnet og ferdigregulert tomteareal på 
Nordbyhagen for dette formålet. Sykehuset har et solid onkologimiljø med kompetanse til å 
etablere det nye og høyt spesialiserte pasienttilbudet. 

Det er behov for å komme i gang med planlegging av strålebygget så snart som mulig. I tillegg til 
strålemaskiner omfatter denne typen virksomhet areal til bildeanalyse og doseplanlegging, og til 
poliklinikk for oppfølging av pasienter som er under behandling. Ettersom det i perioden frem 
mot 2030 vil bli et økende underskudd på senger i hovedstadsområdet, vil det være 
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hensiktsmessig å planlegge et bygg som også omfatter sengepost. Dermed vil det være mulig å 
realisere planen om etablering av et fullverdig kreftsenter. Med fysisk nærhet til hovedbygget, kan 
det også bli aktuelt å nytte arealer i det nye bygget til å utvide øvrig somatisk kapasitet og 
diagnostikk; blant annet bildediagnostikk. En slik løsning kan gi økt fleksibilitet gjennom 
sambruk av for eksempel operasjonssaler og overvåkningsposter. 

Bygg for psykisk helsevern 
Akershus universitetssykehus kjøper 20 sikkerhets- og psykoseplasser på Gaustad av Oslo 
universitetssykehus. Avtalen vil opphøre når Oslo universitetssykehus flytter inn i ny 
sikkerhetsavdeling, tentativt i 2022. For å sikre tilstrekkelig kapasitet i fremtiden må det 
prosjekteres for nytt psykiatribygg. Et slikt bygg vil samtidig gjøre det mulig å samle alle 
sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne, noe som vil være viktig for 
videreutvikling av så vel behandlingstilbud som fagmiljø. Det vil dessuten bidra til styrket 
sikkerhet og driftseffektivitet.  

Hensiktsmessige kontorlokaler 
En del aktiviteter drives fortsatt i midlertidige brakkebygg på sykehusområdet. Det dreier seg 
først og fremst om kontorareal som det ikke er funnet plass til i permanente bygg. Driften er 
basert på en dispensasjon fra Lørenskog kommune som nå er utløpt. Det er derfor stort behov 
for å flytte kontorene.  

Med nye lokaler vil man kunne planlegge for en effektiv og moderne kontorløsning med 
tilstrekkelig antall plasser. Samtidig vil det være mulig å frigjøre arealer til pasientbehandling; 
enten gjennom gjenbruk av tomteareal etter riving av midlertidige bygg, eller ved omdisponering 
av rom i faste bygg. Tomten der “Konsulatet” er plassert er aktuell for nytt strålebygg, og ny 
løsning for kontorarealer må være på plass før eventuell byggestart. 

Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern 
Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Follo er spredt på flere lokaliteter i Ski. 
En samling av funksjonene vil kunne gi en mer hensiktsmessig drift, og samtidig gi mulighet til å 
avslutte flere leieforhold der husleien vil stige til markedspris i løpet av fem til sju år. 
Helseforetaket eier en tomt i Ski der det er plass til et felles bygg for de aktuelle funksjonene. 

Nedre Romerike DPS har døgntilbud på to lokaliteter. Det er faglige og driftsmessige grunner til 
å samle pasienttilbudene. En slik løsning kan realiseres gjennom leie av areal i umiddelbar 
tilknytning til lokalene på Åråsen. 
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7. Planer for utviklingen 
Langsiktige planer for utviklingen av virksomhet og bygninger ved Akershus universitetssykehus 
er beskrevet i foretakets utviklingsplan for perioden 2017-2030. I denne er det definert seks 
hovedmål med tilhørende delmål. Planen viderefører retningen som er utpekt i strategisk 
utviklingsplan 2012-2016.  

De langsiktige målene i utviklingsplanen vil bli fulgt opp med tiltak i en fireårig strategi som 
rulleres årlig i styrets plandel av årlig melding. Tiltakene utformes og prioriteres i forbindelse med 
budsjettarbeidet, og skal legge føringer for neste periode av økonomisk langtidsplan. Gjennom 
dette oppnår helseforetaket å ha ett felles planverk som samordner foretaksovergripende 
strategiprosesser og divisjonenes delplaner.  

Ettersom dette er en ny måte å organisere planarbeidet på, inneholder årets versjon kun 
prioriterte tiltak for 2017, mens skissen over tiltak for 2018-2021 vil bli utformet i løpet av våren 
2017. Fra og med høsten 2017 vil arbeidet med prioritering av tiltak for neste periode inngå i et 
årshjul for strategisk og økonomisk planlegging.    

 
7.1 Hovedmål for helseforetaket 

 

 

 

Styrke pasienten 

Skape gode og trygge 
pasientforløp 

Styrke spesialisert 
behandling 

Prioritere tilbudet 
innen psykisk helse og 

rusbehandling 

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 

kompetanse 

Forbedre pasient-
behandlingen 

gjennom forskning og 
innovasjon 

Sikre økonomisk bærekraft 

Pasientens 
helsetjeneste 
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7.1.1 Styrke pasienten 
Utviklingen av Akershus universitetssykehus skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. I 
pasientens helsetjeneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartnere. Det er viktig 
at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. 
Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre utviklingen av 
pasienttilbudene.  

Delmål 
Informere 
Pasientene skal få god og tilpasset informasjon, slik at de kan delta aktivt i eget 
behandlingsforløp. 

Involvere 
Pasientene skal få økt innflytelse på egne behandlingsforløp. Videre skal brukerne skal tas med på 
råd om videre utvikling av helseforetaket. 

Gi hjelp til å mestre 
Pasienter og pårørende skal få hjelp til å mestre en hverdag med sykdom.  

 

7.1.2 Skape gode og trygge pasientforløp 
Sykehuset skal tilby gode pasientforløp av høy faglig kvalitet. Systematisk forbedringsarbeid skal 
sikre pasientene trygg og kvalitetsmessig god helsehjelp. Sykehuset skal samarbeide tett med 
andre deler av helsetjenesten for å sikre at pasientene får god oppfølging ved overgang til andre 
helsetilbud. 

Delmål 
Tilpasning til pasientens behov 
Behandlingstilbudet skal utvikles og tilpasses endringer i sykelighet, demografi og medisinsk og 
helsefaglig innovasjon. Behandlingen skal oppleves sammenhengende og tilpasset den enkelte 
pasients behov. 

Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet 
Sykehuset skal drive systematisk forbedringsarbeid. Det skal legges vekt på å ta i bruk medisinsk 
og helsefaglig kunnskap og nye teknologiske løsninger som gjør utredning, overvåkning og 
behandling tryggere.  

Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer 
Akershus universitetssykehus skal bidra til å skape gode samhandlingsarenaer og sikre god 
kommunikasjon med andre deler av helse- og omsorgstjenesten 

. 
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7.1.3 Styrke spesialisert behandling 
Sykehuset skal være tidlig ute med å ta i bruk ny, vitenskapelig basert kunnskap innen medisin og 
teknologi. Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. Det skal legges til 
rette for samarbeid mellom helsepersonell på tvers av spesialiteter, yrkesgrupper og 
behandlingsnivåer, slik at det skapes gode og effektive behandlingsforløp. 

Delmål 
Styrke elektive områdefunksjoner 
Forventet aktivitetsnivå og kompetansebehov skal brukes aktivt i planleggingen av sykehusets 
pasienttilbud. Pasientene skal tilbys elektiv behandling som kan opprettholde og videreutvikle 
eksisterende tilbud. Det skal legges vekt på å etablere ny spesialisert behandling som gir bedre 
forløp for mange pasienter. 

Ta i bruk ny kunnskap og teknologi 
Faglig og teknisk utvikling av diagnostikk og behandling skal vektlegges. Sykehuset skal bidra 
aktivt innen fagområder som er viktige for pasientbehandlingen ved sykehuset. Modernisering av 
infrastruktur for IKT og kliniske løsninger vil også stå sentralt.  

Gode forløp for kritisk syke pasienter 
Mottaksmedisinen skal utvikles videre. Effektiv avklaring og samarbeid på tvers av enhetene skal 
vektlegges. Behovet for arealtiltak og sammensetningen av senger skal vurderes nærmere. 

Senter for eldremedisin 
Det skal etableres et forpliktende og strukturert samarbeid mellom fagmiljøer som behandler 
mange eldre pasienter. Senteret skal etableres trinnvis. En bredt sammensatt arbeidsgruppe vil 
jobbe videre med å konkretisere senterets innhold og arbeidsmåte, samt skissere behov for 
arealttiltak.  

Kreftsenter 
Gjennom en gradvis utvikling og styrking av behandlingstilbudet for kreft, skal det etableres et 
tematisk senter som samler tilbudet for voksne kreftpasienter. Senteret skal etableres trinnvis. En 
bredt sammensatt arbeidsgruppe vil jobbe videre med å konkretisere senterets innhold og 
arbeidsmåte, samt skissere behov for arealttiltak.  

 

7.1.4 Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal fremme uavhengighet, 
selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Lokalbaserte tilbud skal være hjørnesteinen i 
pasienttilbudet. Videre skal etablering av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern gi 
gode pasientforløp og skape et høykompetent og attraktivt fagmiljø.  
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Delmål 
Videreutvikle lokalbaserte tilbud 
Det skal arbeides for å lage gode og pasienttilpassede tilbud nærmest mulig pasientens bosted. 
Etablering av flere arenafleksible, ambulante, polikliniske og andre dagtilbud skal sikre gode 
pasientforløp. 

God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov 
Pasienter med sammensatte behov skal få kombinerte og fleksible tilbud. Dette gjelder særlig 
pasienter som både har psykisk og somatisk lidelse. Samarbeidet med primærhelsetjenesten skal 
videreutvikles for å gi et mer helhetlig tilbud til pasientene. 

Bedre tilbud til barn og unge 
Tilbudet til barn og unge skal styrkes gjennom individtilpassede pasientforløp og utstrakt 
samarbeid med barnevern og skolehelsetjeneste. Det skal arbeides for å sikre smidige overganger 
til voksenpsykiatri for ungdom som har behov for oppfølging etter fylte 18 år.  

Samle sykehusbasert psykisk helsevern 
For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø skal det arbeides for å samle 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. 

Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern 
Den akutt syke pasient skal få bedre oppfølging gjennom bedre rutiner for psykosebehandling og 
god pasientflyt i den akutte behandlingskjeden. 

 

7.1.5 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 
Akershus universitetssykehus skal bidra til at det utdannes helsearbeidere som kan fylle 
samfunnets fremtidige behov, samtidig som det sikrer egen virksomhet nok personell med riktig 
kompetanse.  

Delmål 
Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell 
Være en innovativ lærings- og praksisarena 
For å utvikle fremtidens helsetjeneste på best mulig måte, skal Akershus universitetssykehus være 
en god lærings- og praksisarena for eksterne elever, studenter og lærlinger. 

Være en viktig aktør i samarbeid for god utdanning 
Sykehuset skal samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre helhet, sammenheng og 
relevans i utdanningene. 

Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakenes behov 
Kompetanseplanleggingen for foretaket skal være langsiktig, helhetlig og systematisk. Det skal 
legges vekt på god lederutvikling på alle nivåer. 
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7.1.6 Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og skal være 
tett integrert. Forskningen skal være klinikknær og særlig orientert mot store pasientforløp. Det 
skal drives forskning og innovasjon innen hele bredden av sykehusets fagområder, samtidig som 
det blir satset strategisk innen utvalgte områder.  

Delmål 
Øke forskningsaktiviteten 
Forskningsaktiviteten skal understøtte utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige 
satsningsområder. God infrastruktur vil være en viktig forutsetning for å oppnå dette.  

Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene 
For å styrke viktige forskningsområder, skal sykehuset støtte særskilt opp om noen fremragende 
forskningsgrupper. Videreføring og styrking av biomedisinsk forskning og translasjonsforskning 
vil stå sentralt. 

Forske til nytte for pasientene 
Forskningen skal være en integrert del av virksomheten. Det skal legges til rette for å inkludere 
flere pasienter i kliniske studier, og ny kunnskap skal tas i bruk i den kliniske virksomheten fra et 
tidlig tidspunkt. Bygging av robuste miljøer for forskere med ulik fagbakgrunn er en viktig del av 
dette  

Fremme innovasjon 
Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur, intern strategisk finansiering 
og samarbeid med eksterne aktører. 

 

7.2 Bærekraftig økonomisk utvikling 

Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Det er 
derfor av sentral betydning at helseforetaket lykkes med å tilpasse driften til de økonomiske 
rammene, og opparbeide overskudd som kan brukes til nødvendige investeringer. Bærekraftig 
økonomi skal være ett av kriteriene som inngår i prioriteringen av tiltak for å nå foretakets mål 
knyttet til virksomhet og bygninger. I tillegg skal det arbeides målrettet gjennom hele 
planperioden med å oppnå positiv økonomisk utvikling. 

7.2.1 Økonomiforståelse og -motivasjon på alle ledernivåer 
Det må etableres og videreutvikles en kultur for å gjøre økonomi som til en integrert del av 
virksomheten på alle nivåer. Ledere må i større grad enn tidligere legge vekt på oppfølging og 
resultatsikring.  

En modell som måler foretakets kostnader per pasient (KPP), utviklingen i disse enhetskostnader 
samt variasjonen mellom enkeltpasienter som får samme behandling vil i løpet av 2016 etableres i 
første generasjon. Videreutvikling av denne modellen til et aktivt styringsverktøy vil kunne bidra 
til økt forståelse av økonomiske sammenhenger og større grad av treffsikkerhet ved igangsetting 
av forbedringstiltak. 
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7.2.2 Kontinuerlig og systematisk kostnadsforbedring 
Det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring gjennom hele 
organisasjonen, i tråd med inngåtte avtaler og etablerte systemer. Løsninger som velges skal være 
gode, uten å være unødig fordyrende. I tillegg vil det være nødvendig å prioritere hardere enn 
tidligere for å oppnå nødvendig overskudd. 

7.2.3 Rekruttere, ivareta og beholde personell 
Arbeidet med å rekruttere personell som har kompetanse sykehuset har bruk for, skape et godt 
og utviklende arbeidsmiljø, og beholde verdifull arbeidskraft, står sentralt. Det er god økonomi i å 
ha medarbeidere som yter tjenester av høy kvalitet, jobber effektivt og samarbeider godt med sine 
kolleger. Det er viktig å ha systemer som sørger for god dialog med de ansatte. 

7.2.4 Øke produktiviteten 
Kontinuerlig arbeid med å effektivisere sykehusopphold og redusere antall innleggelser skal sikre 
god kapasitet og kapasitetsutnyttelse. Sykehusets areal og utstyr skal utnyttes optimalt. 

Det må jobbes målrettet for å unngå unødvendige eller ineffektive arbeidsprosesser, for eksempel 
gjennom etablering av standardisert metodikk. I tillegg kan det være aktuelt å ta i bruk større 
deler av døgnet for å utnytte behandlingsrom og operasjonssaler bedre. Effektiv drift er nøkkelen 
til økt produktivitet. Dette fordrer god planlegging av pasientforløpene, samarbeid på tvers av 
avdelingene og vektlegging av kontinuerlig forbedring. 
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7.3 Prioriterte tiltak i 2017 
Hovedmål Tiltak Ansvarlig divisjon 

Styrke pasienten 
 

 

Etablere felles rutiner for brukermedvirkning Sentral stab; viseadm. direktør 
Gjennomgå informasjonsskriv til pasientene Sentral stab; kommunikasjon 
Samarbeide med Kreftforeningen om å etablere Vardesenter for 
mestringstilbud og likemannsarbeid Sentral stab; viseadm. direktør 

Etablere interne kurs for ansatte i klinisk kommunikasjon  Sentral stab; kommunikasjon, 
medisin og helsefag 

Skape gode og 
trygge pasientforløp 

Arbeide med forløpsplaner for å sikre god pasientflyt og riktig 
liggetid, 2 prioriterte diagnosegrupper pr avdeling Medisinsk divisjon 

Gjennomføre prosjekt i samarbeid med smittevern for å redusere 
forekomst av antibiotika-assosiert colitt  Medisinsk divisjon 

Styrke arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet på områdene 
samstemming av legemiddellister, forebygging av fall og 
reduksjon av sykehusinfeksjoner relatert til sentralt venekateter 

Medisinsk divisjon 

Utarbeide retningslinjer for pasienter som kan ligge på 
uteområder i kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk 

Samarbeide tettere med avdeling samhandling for å redusere 
antall utskrivningsklare pasienter Ortopedisk klinikk 

Håndtere ortopediske pasienter innlagt direkte fra 
akuttpoliklinikken eller til “forsinket øyeblikkelig hjelp” i 
akuttpoliklinikken før overføring til sengepost 

Ortopedisk klinikk 

Øke antall MR-undersøkelser i narkose 
Barne- og ungdomsklinikken, 
Kvinneklinikken, Divisjon 
diagnostikk og teknologi 

Videreutvikle avansert hjemmesykehus for flere pasientgrupper Barne- og ungdomsklinikken 

Utrede innretning av tilbudet ved Ski sykehus Sentral stab; økonomi og finans, 
viseadm. direktør 

Innføre ny struktur for kvalitetsarbeidet Sentral stab; medisin/helsefag 

Styrke spesialisert 
behandling 

Øke aktivitet plastikkirurgi Kirurgisk divisjon 
Etablere robotkirurgi Kirurgisk divisjon 
Utvide antallet observasjonssenger på A24 Medisinsk divisjon 
Utrede etablering av tilbud om trombektomi Medisinsk divisjon 
Utvikle PCI-tilbudet videre Medisinsk divisjon 
Utnytte økt kapasitet Ortopedisk klinikk 
Utvide tilbud om langtidsmonitorering av epilepsipasienter Barne- og ungdomsklinikken 
Utrede behov for intermediærsenger for barn Barne og ungdomsklinikken 
Utarbeide plan for etablering av PET/CT Divisjon diagnostikk og teknologi 
Utvide det punksjonscytologiske tilbudet Divisjon diagnostikk og teknologi 
Utarbeide opptrappingsplan for krefttilbudet Sentral stab; viseadm. direktør 
Utarbeide plan for styrking av det eldremedisinske tilbudet Sentral stab; viseadm. direktør 

Prioritere tilbudet 
innen psykisk helse 
og rusbehandling 

Øke poliklinisk aktivitet Divisjon psykisk helsevern 
Etablere akutte døgnplasser for rusbehandling (TSB)  Divisjon psykisk helsevern 
Videreføre arbeidet med riktig og redusert bruk av tvang i 
avdelingene som er godkjent for bruk av tvunget psykisk 
helsevern 

Divisjon psykisk helsevern 

Innføre elektroniske brukerundersøkelser i psykisk helsevern for 
barn og ungdom Divisjon psykisk helsevern 

Videreføre samhandlingsprosjekt med barnevern for å fange opp 
og gi riktig tilbud til ungdom (Øvre Romerike) Divisjon psykisk helsevern 

Videreutvikle effektive og fleksible pasientforløp for barn med 
veksling mellom poliklinisk behandling, ambulant behandling, 
dagbehandling og døgnbehandling 

Divisjon psykisk helsevern 

Implementere akuttbehandlingskjede som 
også inkluderer akuttbehandling av rusavhengige Divisjon psykisk helsevern 
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Hovedmål Tiltak Ansvarlig divisjon 

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 
kompetanse 

Ta i bruk prosedyre for kompetansestyring ved alle enheter  Sentral stab; medisin og helsefag 
Utarbeide samlet oversikt over behov for kompetanse i foretaket i 
et 5-års perspektiv basert på prioriterte områder Sentral stab; medisin og helsefag 

Implementere ny ordning for LIS-legeutdanning implementeres Sentral stab; medisin og helsefag 
Planlegge utvikling av tilbud innen medisinsk simulering for 
studenter og ansatte i interne utdanningsløp Sentral stab; medisin og helsefag 

Sørge for at lokale utdanningsutvalg etableres ved alle kliniske 
enheter Sentral stab; medisin og helsefag 

Videreutvikle samarbeidsarenaer med relevante 
utdanningsinstitusjoner Sentral stab; medisin og helsefag 

Vurdere å opprette 4 nye kombinerte stillinger (20 %) i helsefag, 
samt videreføre eksisterende stilling Sentral stab; medisin og helsefag 

Vurdere behov for masterutdannelse i helsefag og bruk av disse i 
klinisk arbeid Sentral stab; medisin og helsefag 

Etablere like studiesosiale vilkår for gjennomføring av 
masterutdanninger som er initiert av arbeidsgiver Sentral stab; medisin og helsefag 

Utarbeide overordnet plan for kompetanseutvikling i foretaket, 
blant annet ved hjelp av nasjonal bemanningsmodell Sentral stab; medisin og helsefag 

Forbedre 
pasientbehandlingen 
gjennom forskning 
og innovasjon 

Gjennomgå forskningsstøtte på alle nivåer Sentral stab; viseadm. direktør 
Gjennomgå struktur for forskningsgrupper Sentral stab; viseadm. direktør 
Styrke kompetansen innen bioinformatikk Sentral stab; viseadm. direktør 
Etablere senter for kliniske kreftstudier Sentral stab; viseadm. direktør 
Øke tverrfagligheten i prosjektsøknader Sentral stab; viseadm. direktør 
Utarbeide policy og rutinedokumenter for innovasjon Sentral stab; viseadm. direktør 

 
 
 
Sikre økonomisk bærekraft i 2017 

Delmål Tiltak Ansvarlig divisjon 
Økonomiforståelse 
og -motivasjon på 
alle ledernivåer 

Stillingsbeskrivelse og lederavtale på alle ledernivåer Alle divisjoner 
Innføre løsning for KPP (kostnad per pasient) som 
styringsverktøy i somatikken Sentral stab; økonomi og finans 

Kontinuerlig og 
systematisk 
kostnadsforbedring 

Tilpasse bemanningen til lavere belegg ved ferieavvikling Kirurgisk divisjon 
Redusere bruk av konsulenter innen lederutvikling Kirurgisk divisjon 
Øke egenandelen fra fedre på barselhotell Kvinneklinikken 
Bemanningsbesparelse ortopedisk akuttpoliklinikk Ortopedisk klinikk 
Øke bevisstheten om legemiddelkostnader Medisinsk divisjon 
Avvikle Alerisavtalen Medisinsk divisjon 
Omlegge laboratoriedriften ved Ski sykehus Divisjon diagnostikk og teknologi 
Innføre ny modell for resultatsikring. Divisjon psykisk helsevern 

Rekruttere, ivareta 
og beholde personell Redusere fravær ved nærværsprosjekter i avdelinger Medisinsk divisjon 

Øke produktiviteten 

Videreføre kapasitetsprogrammet, inkl driftsforbedringer og 
sengeoptimalisering Sentral stab, viseadm. direktør 

12-timersvakter på intensivavdelingen Kirurgisk divisjon 
Optimalisere drift av operasjonsstuer Kirurgisk divisjon 
Etablere ventelistekoordinator på ortopedisk poliklinikk Ortopedisk klinikk 
Etablere driftskoordinator for sengeområdene på Nordbyhagen Ortopedisk klinikk 
Drive S305 som 7-døgnspost Ortopedisk klinikk 
Øke knivtid på dagkirurgi Ortopedisk klinikk 
Utarbeide legelister seks måneder frem i tid Ortopedisk klinikk 
Kvalitetssikre aktivitetsplaner gjennom koordineringsmøter Ortopedisk klinikk 
Arbeide systematisk med pasientforløp for å oppnå riktig liggetid  Medisinsk divisjon 
Øke egendekning og  redusere gjestepasientkostnader Medisinsk divisjon 
Redusere fraværskostnader på sengeområder og legetjenesten Medisinsk divisjon 
Styrke dialysetilbudet Medisinsk divisjon 
Øke aktivitet gynekologi døgn Kvinneklinikken 
Slå sammen observasjonspost, føde A, barselhotell og S405 Kvinneklinikken 
Etablere flere egne immunhistokjemiske/molekylære analyser for 
støtte til persontilpasset medisinering (kreftmarkører) Divisjon diagnostikk og teknologi 

Etablere regionalt laboratorium for HPV-primærscreening for 
livmorhalskreft Divisjon diagnostikk og teknologi 

Utrede behov for styrking av bildediagnostisk tilbud ved Ahus Divisjon diagnostikk og teknologi 
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Arealtiltak i 2017 Ansvarlig divisjon 
Planlegge nye kontorarealer Divisjon facilities management, viseadm. direktør 
Konseptfase for sykehusbasert psykisk helsevern Divisjon psykisk helsevern, viseadm. direktør 
Bygge om poliklinisk areal i S301 Kvinneklinikken 
Etablere nytt undersøkelsesrom i S301 Ortopedisk klinikk 
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