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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har fra sommeren hatt en normal og god driftsituasjonen med 
få pasientovernattinger på korridor. Andel fristbrudd er i desember 80 % lavere enn nivået i 
desember 2014. Antall ventende totalt er redusert med 17 % siden desember 2014 og 
ventende over 3 måneder er redusert med 36 % i samme tidsperiode. Økonomisk var 
desember måned svært svak, foreløpig regnskapsmessige resultatet for 2015 er -97,9 mill kr. 
  
Kvalitet og aktivitet 
• Fra januar til desember var det 48 043 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I 

samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 48 010 (+0,1 %). 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 90 % av normerte senger. I 

desember har foretaket hatt et belegg som ligger godt under målsetningen (84 %).  
• Andel korridorpasienter var i desember 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 3,4 %.  
• Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 13.300 flere polikliniske konsultasjoner 

enn plantall i somatikken, en økning på 5,3 %.  
• Andel fristbrudd var i desember 1,2 % (5,2 % i desember 2014) og ventetiden for 

avviklede pasienter er 66 dager (77 dager i desember 2014).  
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.609 brutto månedsverk i desember (ekskl. innleie) mot 

6.410 budsjetterte brutto månedsverk (+199). Antall utbetalte månedsverk i desember 
2014 var 6.633 (-24). 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr desember -20,5 mill. kr. Inkludert i dette 
er økninger årsoppgjørsavsetninger knyttet til lønn på til sammen -16 mill. kr.  

• Samlet for 2015 er det et negativt avvik på innleie på -32,2 mill. kr og negativt avvik på 
variable lønnskostnader. I positiv retning trekker lavere kostnader knyttet til 
lønnsoppgjøret 2015 enn det som var budsjettert (+55 mill. kr).   

• Det totale sykefraværet i november var på 8,1 %. Det er noe lavere enn i november 
2014 (8,5 %). 

• Antall AML-brudd var i desember 2.434. Dette er en reduksjon fra desember 2014 
(2.616).  

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har i desember et underskudd på 60,4 mill. kr i forhold til 
budsjett. Hovedårsakene til dette er: 

• ISF-avregning for 2014 ga et trekk på 20,6 mill kr, hvorav -18,3 gir resultateffekt. Av 
dette er 9,3 mill kr knyttet til avkorting av kodepraksis i 2014.  

• Avsetning for kodepraksis i 2015 som følge av avkorting for 2014 utgjør -4,3 mill kr.  
• Nedskrivning av anleggsmidler i desember -8,2 mill. kr 
• Høye årsoppgjørsavsetninger på lønn i desember -16 mill. kr og innleie -5 mill. kr 
• Dyre biologiske legemidler avviker med 8 mill. kr og gjestepasientkostnader -9 mill. kr 

  
Foreløpig resultat for 2015 er underskudd på 97,9 mill. kr. Endelig revidert årsresultat 
fremlegges for styret 30.mars.   
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Kapasitetsprosjektet fortsetter og det er kapasitetskonferanser på ulike nivåer i foretaket 
daglig og ukentlig. Det er utarbeidet tiltakskort som iverksettes når kapasitetsutfordringene 
blir store. For foretaket samlet sett har belegget de siste måneder vært lavere og antall 
korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2014. I desember måned var 
antall overnattinger på korridor 152, sammenlignet med 731 for tilsvarende periode i 2014. I 
hovedsak gjelder dette i medisinsk divisjon, som de siste 6 måneder har hatt 12 % færre 
liggedager enn samme periode 2014, mot en 4 % nedgang i antall døgnopphold. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av 
rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal 
være mindre enn 65 dager. I desember var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter 
som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 66 dager. Det var i desember 68 dagers 
ventetid innen somatikk, som er 13 dager lavere enn på samme tid i 2014.  
 
I desember var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,2 %, en kraftig nedgang fra desember 
2014 (5,2 %). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner 
som hadde en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd var det i desember innen bryst- og 
endokrinkirurgi (11), fordøyelse (7) og urologi (5), men også disse avdelinger hadde et 
vesentlig lavere antall fristbrudd i november.  
 
På helseforetaksnivå fikk 78 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i 
samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Dette er en vesentlig 
forbedring sammenlignet med 2014 (58 %). Hittil i år har 64 % av pasientene ved Ahus fått 
bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev.  
 
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 2. september 2015. Til 
sammen 634 pasienter var inkludert. Det ble registrert 13 pasienter med sykehusinfeksjon, 
hvilket gir en prevalens på 2,1 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3 %. 
 
Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger 
(ekskl. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 
84 % i voksensomatikk i desember og et samlet belegg i 2015 på 90 %.  
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

Status

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

1a  - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager 

65 66 74

1b  - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 6,5 %

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

80 % 78 % 64 %

3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,1 % 2,9 %

5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader)

Budsjett 
avvik = 0

-97,9      -8,2         

5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 84 % 90 %

40

80

120

-2 8
-2 2
-1 6
-1 0
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2
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Regnskapet i desember viser et underskudd på 60,4 mill. kr. For året samlet sett har 
foretaket et regnskapsmessig underskudd på 97,9 mill. kr. Resultatet er svakere enn 
resultatkravet fra eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr desember 2014  
(-250 mill. kr.) og 2013 (-237 mill. kr.) er utviklingen positiv.   
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 44,3 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 1 mill. kr 
lavere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Per november lå 
disse 10 mill. kr høyere enn budsjett, men resultateffekt av ISF-avregningen for 2014 på -
18,3 mill. kr medførte et negativt avvik på året. Det er medisinsk divisjon som har det største 
positive inntektsavviket (+39,9 mill. kr), også KK har positivt avvik i forhold til budsjett på 
aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk klinikk har størst negativt avvik (-18,5 mill. kr), men 
også BUK (-9,7 mill. kr) og Kirurgisk divisjon (-8,8 mill. kr) ligger godt under budsjett i 2015.  
 
Andre inntekter avviker positivt med 45,4 mill. kr. 20,6 mill. kr av dette avviket stammer fra 
salget av Stensby sykehus. Resten av årsaken til avviket er en økning i øremerkede midler 
som har en tilsvarende kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 140,4 mill. kr.  
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er samlet for 2015 20,5 mill. kr. høyere enn budsjett. 
Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i november 6.609 mot 
budsjettert 6.410. Månedsverkene ligger under nivået på samme tid i 2014 (6.633). Avviket 
knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og at man ikke 
klarer å komme ned på budsjettert nivå selv med en forbedret beleggsituasjon etter 
sommerferien. Avviket inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (32,2 mill. kr), 
samt variable lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I 
desember ble det bokført årsoppgjørsavsetninger på lønn på ca. 16 mill. kr utover det som er 
budsjettert, herunder særlig en stor økning knyttet til overlegepermisjoner. Dette bidrar 
ytterligere til det negative avviket. I 2015-tallene ligger det en akkumulert positiv effekt av 
lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 55 mill. kr. I tillegg er det en “budsjettgevinst” på 
pensjon på ca. 7,8 mill. kr. 
 
Varekostnadene har et negativt avvik per desember på 88,6 mill. kr. Ca. 41,6 mill. kr av 
avviket ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 20 mill. kr på medisinske forbruksvarer. 
I tillegg er det negative avvik på implantater (3,5 mill. kr) og på kjøp av behandling hos 
private (12 mill. kr). Videre ligger det et tiltak på psykisk helsevern knyttet til redusert kjøp fra 
private på 10 mill. kr i 2015 som ikke har blitt innfridd.  
 
  

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 181 972    193 608    -11 636     -6,0 % 2 352 415    2 353 514    -1 099       0,0 %
Andre inntekter 524 071    512 271    11 800      2,3 % 6 033 195    5 987 800    45 395      0,8 %

Sum driftsinntekter 706 043    705 879    164           0,0 % 8 385 610    8 341 314    44 296      0,5 %
Lønn -og innleiekostnader 485 253    462 927    -22 326     -4,8 % 5 324 586    5 304 054    -20 532     -0,4 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 91 115      72 364      -18 751     -25,9 % 1 045 134    956 513       -88 621     -9,3 %
Gjestepasientkostnader, inkl KAD 70 423      61 827      -8 596       -13,9 % 815 493       799 128       -16 365     -2,0 %
Andre driftskostnader 112 834    101 355    -11 479     -11,3 % 1 197 638    1 182 711    -14 927     -1,3 %

Sum driftskostnader 759 625    698 473    -61 152     -8,8 % 8 382 851    8 242 406    -140 445   -1,7 %

Driftsresultat -53 582     7 406        -60 988     -823 % 2 759           98 908         -96 149     -97 %
Netto f inans 6 839        7 406        567           7,7 % 100 688       98 908         -1 780       -1,8 %

Resultat -60 421     -            -60 421     -97 929       -               -97 929     

Denne periode Hittil i år
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I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert: 
 

 
 

Ca. halvparten av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler  
(-13 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Avviket på dyre biologiske legemidler 
kommer både fra medikamenter gitt i sykehus, og medikamenter på H-resepter. I desember 
er det spesielt etterslep på H-resepter som genererer et stort negativt avvik. Samtidig har 
kostnader til dyre medikamenter til kreftbehandling økt i større grad enn det som ligger 
budsjettert i 2015. Mesteparten av avviket skyldes økning i antall pasienter og antall kurer, 
og en mindre andel av avviket er knyttet til bruk av et enkelt legemiddel som ikke var 
godkjent fra Helse Sør-Øst. Dette er nå innskjerpet, slik at foretaket følger vedtatte 
retningslinjer. 
 
Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (6,5 
mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt 
forbruk av disse produktene i 2015. 
 
Det er i hovedsak ortopedisk avdeling og blodbanken som står for 50 % hver av avviket på 
implantater/instrumenter. 
 
Det er 3 avdelinger som genererer over 90 % av avviket på andre medisinske forbruksvarer. 
Det er anestesi, medisinsk teknologi og e-helse og nyresykdommer. For nyreavdelingen er 
årsaken til dette et sammenfall av økt aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som 
har betydelig høyere varekostnader.  For medisinsk teknologi og e-helse skyldes avviket økt 
uttak av behandlingshjelpemidler og vridning mot dyre varianter av hjelpemidler. 
 
Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og 
bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå 
fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene. I tillegg har man også kjøpt noen 
tjenester innenfor bryst- og endokrinkirurgi og urologi innenfor de kirurgiske fagene. Psykisk 
helsevern har hatt et budsjettiltak på eksterne kjøp på 10 mill. kr i 2015, dette tiltaket har ikke 
fått noen effekt i form av sparte kostnader i 2015. 
 
Andre driftskostnader har et negativt avvik på 14,9 mill. kr pr desember. Halvparten av dette 
avviket skyldes en nedskrivning av anleggsmidler foretatt i desember på 8,2 mill. kr. I tillegg 
har det kommet en kostnad som ikke er budsjettert knyttet til faste kostnader for 
Tolkesentralen på OUS på 1,7 mill. kr i 2015. Reparasjons- og vedlikeholdskostnadene var 
også høye i desember, med et avvik på -6 mill. kr i forhold til budsjett.  

Konto Kontonavn Faktisk HIÅ 2015
%-vis endring 
fra faktisk 2014

Avvik i kr fra 
budsjett 2015

% avvik fra 
budsjett 2015

400x Medikamenter 490 956 1,8 % -27 735 -6,0 %
4010 Kjøp av blodprodukter 49 423 33,0 % -13 845 -38,9 %
4020/4030 Implantater/instrumenter 68 763 8,9 % -3 542 -5,4 %
4070/4092 Andre medisinske forbruksvarer 170 119 24,3 % -20 146 -13,9 %
46xx Innkjøp av helsetjenester fra private 26 667 27,0 % -22 173 -153,0 %
TOTAL Total 805 929 -87 441

Kkl 4 Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie 1 045 134 -88 621

 6 



Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (49 mill. kr), salg av Stensby sykehus 
(20,6 mill. kr), og positiv effekt av budsjettjustering pensjon (7,8 mill. kr). I tillegg ligger det en 
omfordeling av pensjonskostnader mellom de ulike divisjonene og felles på ca. 37 mill. kr. 
 

 
 
Resultat 2015 mot avlevert prognose 
Det ble i november avlevert en prognose til HSØ på -60 mill. kr for foretaket i 2015. Det 
foreløpige årsresultatet er ca. 38 mill. kr dårligere enn denne prognosen. Hovedforklaringene 
til dette er nevnt over: ISF avregning 2014 (-18 mill. kr), årsoppgjørsavsetninger knyttet til 
lønn (-16 mill. kr) og nedskriving av anlegg (-8 mill. kr).  

(tall i tusen kr) Desember HiÅ
(10) Foretaket felles -9 938       111 235    
(11) Enhet for økonomi og f inans -708          -1 817       
(16) Enhet for HR -548          1 281        
(20) Divisjon for facilities management -3 045       15 422      
(30) Kirurgisk divisjon -7 418       -35 033     
(34) Ortopedisk klinikk -2 397       -33 068     
(35) Kvinneklinikken -2 429       -20 697     
(40) Medisinsk divisjon -14 248     -97 543     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -3 116       -14 971     
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -2 315       -8 824       
(70) Divisjon for psykisk helsevern -13 331     -17 925     
(90) Forskningssenteret -928          4 011        
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Ø  -60 421     -97 929     
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i desember er uendret fra november. Andel 
fristbrudd har sunket de siste månedene og er nå nede på 2,0 %, det laveste nivået på ca. 3 
år. Gastrokirurgisk avdeling har 2 % fristbrudd og Urologisk avdeling har 4 % i desember. 
Urologi fortsetter å jobbe systematisk med dette området, og har fått god uttelling av å få 
bedre tilgang på bildediagnostikk til pakkeforløpspasientene. Fristbruddene ved Bryst- og 
endokrinkirurgisk avdeling økte i desember til 21 %, og utgjør halvparten av fristbruddene. I 
hovedsak skyldes dette at man har måttet redusere poliklinisk drift på grunn av 
bemanningsutfordringer.  
 
Belegget på sengepostene i desember var 88 %. Divisjonen har daglige kapasitetsmøter og 
tavlemøter er under utrulling i divisjonen. Intensiv hadde i gjennomsnitt 7,5 pasienter, en 
økning på 1,5 fra november. Det arbeides med å identifisere kirurgiske pasienter som kan 
ligge på medisinsk overvåkning.  
 
Det arbeides kontinuerlig med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og 
fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile 
rutiner og kompetanse, samt legelister 6 måneder frem i tid, kan følgende tiltak nevnes: 
 

• Allokering av pre-definerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og 
pasienter i pakkeforløp 

• Rydding av ventelister med spesiell fokus på langventere (over 1 år). 
• Behov og mulighet for kveldspoliklinikk vurderes fortløpende 
• Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har fortsatt lang ventetid, men det forventes at 

nye lokaliteter står ferdig medio januar, og at dette vil bedre logistikken og 
kapasiteten betydelig. 

 
Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Kapasitetsprosjektet, med 10 
punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi også stort fokus på innføring av pakkeforløp for 
kreft, noe som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Erfaringene med dette har i all 
hovedsak vært gode. Det er inngått en avtale med Kongsvinger sykehus om å overføre i 
gjennomsnitt 2 ø-hjelps pasienter i døgnet, for å få ned korridorbelegget særlig innen det 
gastrokirurgiske fagområdet. I tillegg arbeides det videre med å få økt bruken av KAD-
enhetene. På KAD Nedre Romerike har man fått til avtaler som strekker seg godt ut over 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 89 94

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,1 % 11,7 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 59 % 53 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-35,0 -2,9         

5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 88 % 91 %

50

150

-1 3

-5

3

0%

100%

0,0 %

50,0 %

60%

80%

100%
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 8 



hovedintensjonen for overføring mellom sykehus og KAD. Divisjonen har fokus på å få 
etablert lignende avtaler ved nye KAD-enheter når disse etableres, og er i dialog med 
samhandling rundt dette. 
 
Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik per desember på -35 mill. kr, og et negativt 
resultat isolert i desember på -7,4 mill. kr. DRG-aktiviteten i desember var godt over plantall, 
og foreløpig er DRG-avviket i 2015 på -106 DRG-poeng. I tillegg til dette er det gjort en 
avsetning i desember på -4,3 mill. kr som følge av avregningsutvalgets beslutning om 
avkorting av inntekter for søvnutredninger. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på  
-8,6 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -17,9 mill. kr, men varekost per 
DRG er likevel konstant i forhold til i 2014. Det pågår et samarbeid med innkjøp for å 
optimalisere bestillingsrutinene. Det forventes at dette vil gi noe lavere varekostnader i 2016. 
 

 
 
På sentraloperasjon (SOP) er det hittil i år gjort 347 færre inngrep enn plantall, men 75 flere 
enn i 2014. Knivtiden er økt med 3,3 %. Divisjonen har avsluttet prosjektet “Operasjonsstue 
til alle” med beslutning om å øke åpningstiden på SOP med to stuer fire kvelder pr uke i løpet 
av første kvartal 2016, forutsatt tilstrekkelige nyansettelser. I løpet av tredje kvartal vil man 
øke åpningstiden på dagkirurgisk senter (DKS).   
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy 
aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv første halvår har gjort dette 
krevende. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er satt noe tilbake grunnet 
mangel på legeressurser. Det er imidlertid ansatt en plastikk-kirurg fra 1. januar 2016. 
Poliklinikk på gastrokirurgi ligger også noe bak plantallene. Avdelingen jobber med egne 
tiltak for å nå plantall og økonomisk balanse i 2016. 
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KIRURGISK DIVISJON Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 823             135                21 439           20 770           669                
Antall døgn 1 487             167                16 270           16 229           41                  
Antall dag 216                -65                 3 365             3 523             -158               
Antall poliklinikk 5 287             630                65 669           65 235           434                

Bemanning
Brutto bemanning 1 069             1 073             1 064             10                  
Innleid arbeidskraft 4                    3                    4                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 69                  63                  65                  -2                   
Sykefravær (november måned) 8,9 % 8,0 % 7,5 % 0,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 81 647           -3 647            952 395         -8 374            919 992         
Driftskostnader 92 409           -3 771            1 027 469      -26 659          966 852         

Resultat -10 762          -7 418            -75 074          -35 033          -46 860          

Plan for økonomisk balanse 2015 - RAPPORTERING 30 KIR

Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13,6 13 467 9 484 0,7

Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0,0 2 798 1 274 0,5

Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0,0 9 496 4 366 0,5

Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastikk dagkir 8,5 6,4 11 561 6 657 0,6

Inntekt ØNH og Gastro 0,0 0,0 1 278 447 0,3

SUM 22,1 19,9 38 600 22 228 0,6

Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Status
Plan 

Årseffekt 
årsverk 2015

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2015

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2015

PLAN  
årseffekt 

kroner 2015
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 100 dager i desember. Samarbeidet med 
Kongsvinger og Kontor for Fritt sykehusvalg om langventere fortsetter. I tillegg er det dedikert 
en 40 % merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Bistand fra Sykehuspartner 
i form av Tilgjengelighetsprosjektet pågår fortsatt.  
 
Direktebooking er 67 % i desember; en økning fra 56 % i november. Dette anses å være en 
effekt av rydding av langventere, avvikling av kontroller og legelister lenger fram i tid.  
 
Fra uke 38 til uke 53 har ventetiden på ny-henviste gått ned fra 139 dager til 98 dager. Antall 
ny-henviste etter sommeren var 3063 og er nå 2382. Gjennomsnittlig ventetid (både ny-
henviste og kontroller) fortsetter å gå nedover.  
 
Fristbrudd var 0,9 % i desember. Her var det også en nedgang fra november. 
 
Det var 102 AML brudd i desember; samme nivå som november og noe lavere enn 
desember 2014 (120). 
 
Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 75 % i desember, med 92 % på S105 og 84 % på 
S205 på Nordbyhagen, og 64 % på Ski.  
 

 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 100 110

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,9 % 2,1 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 67 % 45 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-33,1      -2,8         

5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 75 % 83 %

  40

  240

0%

10%

0%

100%

-3

60%

80%

100%

120%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 052             17                  12 391           12 051           340                
Antall døgn 599                31                  6 931             7 069             -138               
Antall dag 263                -27                 3 268             3 396             -128               
Antall poliklinikk 4 596             454                57 316           54 401           2 915             

Bemanning
Brutto bemanning 310                311                295                15                  
Innleid arbeidskraft 4                    1                    2                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 23                  28                  27                  1                    
Sykefravær (november måned) 6,7 % 7,7 % 7,0 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 21 893           178                233 151         -23 025          225 663         
Driftskostnader 26 956           -2 575            298 088         -10 043          247 781         

Resultat -5 063            -2 397            -64 937          -33 068          -22 118          
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Resultatet for desember var -2,4 mill. kr. I forhold til budsjett og akkumulert er avviket -33,1 
mill. kr for 2015.  
 
I desember var det et positivt avvik med 0,2 mill. kr på inntektssiden. Elektiv protesekirurgi 
var over plantall, noe lavere på rygg. Av de ryggene som ble operert på Ski i desember, var 
de fleste i et “Raskere tilbake” forløp. I desember har det vært en økt andel av tyngre  
ø-hjelps kirurgi og antall opphold er tilnærmet likt plantall. For 2015 totalt, er det et negativt 
inntektsavvik på -23 mill. kr; hovedsakelig på døgnopphold og ganske jevnt fordelt mellom ø-
hjelp og elektiv aktivitet. Avvik på elektiv aktivitet skyldes manglende protesepasienter i 
første halvdel av 2015. Siden høsten 2015 har det vært stabil tilgang på proteser. I siste 
tertial av 2015 har det blitt utført færre elektive ryggoperasjoner enn planlagt på grunn av 
sykefravær hos to ryggleger. Dette er løst i 2016. Det har i 2015 vært 1.945 flere polikliniske 
konsultasjoner enn planlagt, noe som tilsvarer 1 mill. kr i positivt inntektsavvik. 
  
Vare- og driftskostnader (kontoklasse 4, 6 og 7) har i 2015 et negativt avvik på -2,3 mill. kr. 
2,1 mill. kr skyldes overforbruk på implantater og instrumenter, samt medisinske 
forbruksvarer, hovedsakelig på SOP. Dette skyldes blant annet en undervurdert kostnad av 
utstyr til elektiv kirurgi.  
 
Lønn og innleie har et negativt avvik på -1,2 mil. kr i desember og -7,7 mill. kr akkumulert i 
2015. 4,2 mill. kr av dette avviket på lønn er på sengepostene på Nordbyhagen. Det er 
igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt bruk av fastvakter. 
Det er også en utfordring på legelønn i forhold til et høyt antall foreldrepermisjoner hos LIS 
legene og høy turnover for leger som jobber på Skadelegevakta (-3,3 mill. kr).  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
 

 
 
Økning på ryggkirurgi på Ski ble startet opp 9. september 2015, og det er etablert “Raskere 
tilbake”-tilbud for ryggpasienter på Ski fra samme dato (7 av 8 ryggpasientene i desember 
inngikk i “Raskere tilbake”-ordningen).  
 
Det er igangsatt en prosess for å se på bemanning, ressursstyring og spesielt bruk av 
fastvakter på sengepostene på Nordbyhagen. 
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon fortsetter den gode utviklingen i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Fra 
november til desember gikk andel fristbrudd på avviklede ned fra 2,1 % til 1 %.  
 
Antall ventedager for avviklede gikk ned fra 57 dager i november til 47 dager i desember.  
Etterslepet på kontroller er det samme som i november. Andel direktebookede pasienter er i 
snitt 87 %, og ligger stabilt i forhold til foregående måned.  
 
Tiltakene for å ha kontroll på det pasientadministrative arbeidet følges fortløpende opp i 
aktuelle avdelinger, og det er etablert fristbruddmøter hvor man avklarer kapasitet i forhold til 
antall fristbrudd frem i tid. Oppfølging av fristbrudd inngår i divisjonens ukentlige 
resultatsikringsmøter, samt i etablerte månedlige driftsmøter. Det distribueres oversikter til 
alle ledere ukentlig.  
 
Medisinsk divisjon har i desember et pasientbelegg på 88 % og gjennom året siden mars 
måned ligget under 100 %. 
 
Antall korridorpasienter holder seg fortsatt lavt, og i desember var det kun 34 
pasientovernattinger på korridor i Medisinsk divisjon. Disse var hovedsakelig innen hjerte og 
lunge. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende periode i fjor, da sykehuset hadde 731 
pasientovernattinger på korridor, og hovedvekten av disse var medisinske. Det var økende 
pasientpågang i slutten av desember og gjennom nyttårshelgen.  
 
Liggetiden i desember var 3,4 dager; opp 0,1 dager fra november. Den gjennomsnittlige 
liggetiden i 2015 var 3,4 dager. Dette er 0,3 dager kortere enn i 2014. 
 
Divisjonen gjennomfører daglige kapasitetskonferanser med tiltak og oppfølging av kapasitet 
og pasientflyt. 
 
Tiltaksplan for “sikker pasientflyt” er etablert med blant annet tiltak for forløpsplanlegging, 
plan for oppholdet for den enkelte pasient, utskrivingsrutiner, bruk av tavlemøter i 
risikovurdering og gjennomgang av alle pasienter. Utskrivningsklare pasienter til oppfølging i 
kommuner og bydeler følges opp daglig. 
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

1a  - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 47 62

1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 7,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 87 % 62 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-97,5      -8,1         

5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 88 % 93 %

-1 7
-1 1

-5
1

0%1%
0,0 %

50,0 %

40

140

0%

100%

60%

80%

100%

120%
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Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i desember er -14,2 mill. kr. Budsjettavviket på 
inntektssiden i desember er +3,2 mill. kr. Selv om inntektene er høye, så gjør 
kostnadsavviket på -17,5 mill. kr at resultat i desember er det dårligste månedsresultatet i 
2015. Bl.a. er det et stort budsjettavvik for varekostnader og andre driftskostnader (-8,6 mill. 
kr). Dette skyldes høy aktivitet i kombinasjon med flere forhold som inntreffer samtidig: 
Usalderte tiltak, igangsetting av PCI, høyere kostnader ved kjøp av lab.-tjenester fra andre, 
innleie av personell og at desember historisk har høye varekostnader. Det er også et stort 
budsjettavvik på lønn (-8,9 mill.kr), men dette er på nivå med tidligere måneder. For hele 
2015 er budsjettavviket -97,5 mill. kr. I 2014 var budsjettavviket -108,1 mill. kr. 
 
Aktiviteten var fortsatt høy i desember. Det ble gjennomført 56 flere døgnopphold (2 %), 909 
flere dag-/poliklinikkopphold (11 %) og 253 flere DRG-poeng (9 %) enn planlagt. For hele 
2015 er det gjennomført 1264 flere døgnopphold (4 %), 7 059 flere dag-/poliklinikkopphold (7 
%) og 2 048 flere DRG-poeng (6 %) enn planlagt. 
 
Det ble i desember utbetalt 1 405 brutto månedsverk. Det er en økning med 15 månedsverk 
fra november, og knyttes til vikarbyrå, overtid og timelønn. Forbruk av variabel lønn er et av 
fokusområdene i 2016, jf. tiltaksoppfølging under. I 2015 ble det i gjennomsnitt utbetalt 1391 
årsverk, ned 4 årsverk fra 2014. 
 

 
 
Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Det gjelder blant annet 
senere igangsettelse av tiltaket “Overtagelse av SSE-pasienter” og overtagelse av pasienter 
fra Diakonhjemmet (vil ikke bli gjennomført på grunn av kapasitetssituasjonen). 
 
Implementering av resultatsikringsmøter i divisjonen er under etablering, og starter opp i 
januar 2016. Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med forbruk av variabel lønn vil 
følges opp som et av hovedområdene. 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
MEDISINSK DIVISJON Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 3 116             253                35 201           33 081           2 120             
Antall døgn 2 741             56                  31 798           34 629           -2 831            
Antall dag 1 684             9                    19 687           18 269           1 418             
Antall poliklinikk 7 580             900                89 736           82 594           7 142             

Bemanning
Brutto bemanning 1 405             348                1 391             1 395             -4                   
Innleid arbeidskraft 10                  7                    8                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 139                136                125                11                  
Sykefravær (november måned) 7,4 % 7,8 % 7,7 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ

Driftsinntekter 103 189         3 242             1 179 885      28 727           1 125 840      
Driftskostnader 123 551         -17 490          1 351 650      -126 270        1 233 953      

Resultat -20 362          -14 248          -171 765        -97 543          -108 113        

Bemanning

BS03, Arb.planer, leger 
Akutt, MO, HO, Kontortj, 
tertiærvakt, 
oppgavefordeling, rådgiver, 
opplæring 45 551 26 336 0,58

Håndtere eget opptaksområde OBS Hjerte, SSE, Aleris, KAD 16 763 0 0,00

Pasientforløp Liggetid, KOLS 5 400 400 0,07

Kostnader Div. andre kostnader 1 622 391 0,24

SUM 69 335 27 127 0,39

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2015
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2015
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3.4 Kvinneklinikken 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 31 dager ventetid og 
direktebooking på 96 %. Det var ingen fristbrudd i desember. 
 
Det var høyt belegg på S305 i desember inn mot helligdagene med opp til 19 pasienter på 
sengeposten med 13 senger, noe som ga en utfordrende driftsituasjon. Ved noen 
anledninger har man måttet etablere gynekologiske senger inn mot fødeavdelingen for å løse 
overbelegget. Det etableres en handlingsplan for å håndtere overbelegg innad på 
Kvinneklinikken, for å ha gode rutiner for å ta høyde for variasjon gjennom døgnet og 
ukedagene.  
 
Desember har vært en lavaktivitetsperiode på føden med 331 fødsler. 
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i desember er -2,4 mill. kr og -20,7 mill. kr hittil i år.  
Det har i 2015 blitt gjort 2528 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall (352 flere i 
desember), noe som gir en merinntekt på 3,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det har blitt utført 
1916 cytostatikabehandlinger i 2015, i forhold til 1285 i 2014, en økning på nesten 50 %.  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 31 39

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,1 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 96 % 91 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-20,7      -1,7         

5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 69 % 80 %

-8
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8

0,0 %

2,0 %

4,0 %
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200%

60%

80%

100%

120%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 747                29                  9 935             9 671             265                
Antall døgn 919                -5                   12 808           12 718           90                  
Antall dag 188                10                  2 406             2 522             -116               
Antall poliklinikk 3 010             352                36 630           33 147           3 483             

Bemanning
Brutto bemanning 280                277                277                -0                   
Innleid arbeidskraft 3                    3                    5                    -2                   
Overtid og ekstrahjelp 31                  24                  24                  -0                   
Sykefravær (november måned) 7,5 % 6,5 % 8,2 % -1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 20 173           831                234 200         8 385             239 420         
Driftskostnader 24 440           -3 260            276 758         -29 082          261 538         

Resultat -4 267            -2 429            -42 558          -20 697          -22 118          
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På gynekologisk avdeling har aktiviteten i desember vært litt høyere enn plantall, spesielt på 
dagkirurgen (+0,2 mill. kr). For 2015 i sin helhet så ligger man totalt 0,1 million over budsjett.  
 
Aktiviteten i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 243 fødsler over plantall. 
Fødetallet i desember lå 18 under plantall, men en høy indeks og forskyvning av noen 
opphold fra november gjør at det blir et positivt inntektsavvik. Inntekten ligger totalt 4 
millioner over budsjett for 2015 for fødebarsel avdelingen. 
 
Høy aktivitet på poliklinikken har gitt et negativt akkumulert avvik på varekostnader på rundt 
2,5 mill. kr, derav 1,7 mill. kr på grunn av et høyt antall cytostatikabehandlinger. På 
fødebarsel er det et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,2 mill. kr, hovedsakelig på grunn 
av høyere aktivitet (0,8 mill medikamenter, 1,8 mill på medisinske forbruksvarer og gasser). 
Ved innføring av engangslaken forventet man totalt sett en nedgang i kostnad på vask, men 
faktisk resultat er et merforbruk for føden med 0,8 mill. kr.  
 
Det er et overforbruk på lønn i desember på fødebarsel på rundt 0,7 mill. kr, på grunn av 
høyt sykefravær. Ekstern innleie er fortsatt på et lavt nivå i forhold til de to første tertialene i 
2015. Merforbruk på lønn hos legene skyldes et økt antall foreldrepermisjoner, høyt 
sykefravær og etterbetaling av turnustillegg.   
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Første 
samarbeidsmøte med OUS og Vestre Viken er gjennomført i januar 2016, og man vil 
fortsette med møter utover vinteren/våren. Nytt møte i februar.  
 
Klinikken gjennomfører dialogkonferanse 25. januar mot kommuner og bydeler for å 
se på tidlig hjemreise etter fødsel.  
 
Det er levert en rapport fra prosjektgruppen bestående av ansatte på HR og KK om 
utfordringer ved sommerdrift og forslag til mulige tiltak. Denne rapporten tas nå inn i 
avdelingene på KK, hvor man jobber videre med å optimalisere gjennomføringen av 
sommerferie i 2016. 
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 53 dager for 
avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet.  
 
I desember var andelen fristbrudd nede i 0,4 %, og gjennomsnitt så langt for 2015 er på 2,8 
%.  
 
Klinikken hadde 85 % direktebookinger i desember, og har oppnådd måltallet. De fleste 
fagområder innen pediatri har innført direktebooking, og legelistene er nå planlagt frem til 
august 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time 
hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter.  
  
Klinikken hadde et negativt økonomisk resultat på 3,1 mill. kr i forhold til budsjett i desember. 
1/3 av dette avviket er forårsaket av redusert døgnaktivitet. Det er også merforbruk på lønn i 
desember, spesielt i avdeling for nyfødte. I tillegg har ABU startet prosjektet: Avansert 
hjemmesykehus. Dette er en pilot hvor det påløper merutgifter i oppstarten av prosjektet, før 
klinikken får en innsparing mot slutten av 2016. Merforbruket i november og desember 
knyttet til dette prosjektet ble ikke budsjettert for 2015.  
 
Akkumulert underskudd i forhold til budsjett i 2015 er -14,9 mill. kr. Desember ble en måned 
med spesielt lav aktivitet på nyfødt. Manglende døgnaktivitet står for mesteparten av det 
akkumulerte underskuddet. BUK ligger fortsatt foran plantall på elektiv poliklinikkvirksomhet. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres  til  65 
dager

65 45 53

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 2,8 %

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 85 % 75 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-15,0      -1,2         

5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 58 % 64 %
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2015 oppsummert. 
 

 
 
Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk 
balanse.  
 
Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter.  
 
Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, 
samtidig som bemanningsplanene reduseres. 
 
  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 395                -105               5 454             5 547             -93                 
Antall døgn 286                -55                 3 252             3 507             -255               
Antall dag 14                  -41                 206                513                -307               
Antall poliklinikk 1 635             273                19 121           17 520           1 601             

Bemanning
Brutto bemanning 297                286                284                2                    
Innleid arbeidskraft -                 0                    2                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 20                  17                  16                  0                    
Sykefravær (november måned) 9,2 % 8,5 % 8,7 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 21 451           -870               249 540         -7 305            239 151         
Driftskostnader 24 567           -2 246            264 511         -7 666            240 822         

Resultat -3 116            -3 116            -14 971          -14 971          -1 671            
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 53 dager hittil i år som er innenfor 
måltallet.  
 
Psykisk helsevern har i snitt 1,7 % fristbrudd hittil i år. Det er ikke registrert fristbrudd i 
psykisk helsevern for voksne eller rusbehandling i desember. Det har de siste 6 forutgående 
månedene også kun blitt registrert noen få fristbrudd; fra 0 til 4 pr måned. Ved samtlige 
avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd 
oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle 
fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. 
 
Andel pasienter som ble direktebooket var 82 % i desember, og det har vært en gradvis 
økning opp til måltall. Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med 
elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre 
resultatet i enkelte enheter.  
 
Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværs-
oversiktene for å se om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak. Noe av sykefraværet har 
sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en 
viktig årsak til antall AML-brudd. 
 
Divisjon for psykisk helsevern har et akkumulert regnskapsmessig merforbruk i forhold til 
budsjett på -17,9 mill. kr i 2015, en forverring med -13,3 mill. kr. fra november. Økningen i 
merforbruket fra november til desember skyldes i hovedsak tre forhold: Etterslep på 
fakturering på gjestepasienter fra andre helseforetak i regionen utenom OUS, økte 
budsjettavviket på disse kostnadene med nesten 5 mill. kr i desember. Økte lønnskostnader 
medførte et negativt avvik på -1,8 mill (hovedsakelig ved avd. akuttpsykiatri). Avsatte 
kostnader i årsoppgjøret til overlegepermisjoner og feriepengeavsetning økte budsjettavviket 
med 5,5 mill. kr. De kliniske avdelingene (med unntak av lønn på akuttpsykiatri) har ingen 
vesentlige avvik som påvirker regnskapsresultatet i negativ retning. 
 
Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig 
gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på 
DPS-ene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår 
fristbrudd. 
 
Den polikliniske aktiviteten er de siste månedene bedret også for de enhetene som hadde 
lavere produksjon enn forventet første halvår. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av 
poliklinikker med lav produktivitet. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager (eksklusive BUP)

65 42 53

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 1,7 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 82 % 75 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-17,9      -1,5         
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. 
 

 
 
Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 
10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Tiltaket er realisert som forutsatt.  
 
Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til 
tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i 2015 som vil fortsette i 
2016. 
 
Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med 
forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk 
av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og 
langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. 
Forbruket av gjestepasientdøgn i OUS har hatt en positiv utvikling i løpet av året, mens økte 
kostnader til gjestepasientkjøp i andre helseforetak i regionen, spesielt rusbehandling, har 
økt. Dermed har målsetningen om å redusere gjestepasientutgiftene bare delvis blitt 
realisert. I andre halvår ble det foretatt en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS 
som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene var samlet 
mellom 20 og 25 mill. kr. De kliniske avdelingene har opprettholdt styringsfarten som 
forutsatt. 
 

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014

VOP 15 523           -1 362            192 754         186 943         5 811             

- herav døgn 5 308             -181               63 433           62 795           638                
- herav liggedøgn utenfor HSØ 121                -39                 979                1 001             -22                 
- herav poliklinikk 10 094           -1 142            128 342         123 147         5 195             

BUP 6 388             -1 117            94 505           92 651           1 854             
- herav døgn 250                -279               5 707             7 022             -1 315            

- herav dag 116                -74                 2 656             2 234             422                
- herav poliklinikk 6 022             -764               86 142           83 395           2 747             
RUS 3 343             -531               43 598           42 798           800                
- herav døgn 1 507             -303               18 836           19 125           -289               

- herav poliklinikk 1 836             -228               24 762           23 673           1 089             
Bemanning

Brutto bemanning 1 806             1 797             1 811             -13                 

Innleid arbeidskraft 3                    4                    2                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 164                150                144                6                    

Sykefravær (november måned) 9,2 % 8,6 % 9,0 % -0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ

Driftsinntekter 154 636         2 361             1 728 335      -586               1 653 586      

Driftskostnader 167 967         -15 692          1 710 410      -17 339          1 684 663      

Resultat -13 331          -13 331          -17 925          -17 925          -31 077          
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr desember på 8.8 mill. kr i forhold til 
budsjett. Det negative avviket kommer hovedsakelig fra to avdelinger:  

• Bildediagnostisk avdeling med kjøp av eksterne tjenester tilknyttet brystdiagnostikk, 
radiofarmaka på nukleærmedisin og økte varekostnader ifm intervensjonsradiologi 

• Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av behandlingshjelpemidler 
  
Aktivitetsvekst for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, 
mikrobiologi og genteknologi bidrar også til det negative avviket i forhold til budsjett. For 
omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på 
utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes 
den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til 
det negative kostnadsavviket. 
 
Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert 
lønnskostnadene i divisjonen. Dette bidrar positivt i forhold til det økonomiske resultatet. 
 

 
 
Den samlede aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens 
interne tiltaksarbeid for å ivareta økt etterspørsel etter bildediagnostikk. Økningen kommer 
blant annet som følge av reduserte ventelister for pasienter i prioritetskategori 4 eller høyere. 
Utviklingen følges nøye gjennom 6 delprosjekter; Ventelister, Timebok og henvisningsflyt, 
Time i hånden, Rapportering og monitoreringsløsninger, Kapasitetsøkning og Modaliteter og 
bygg. Prosjektet har vist gode resultater: Antall ventende er redusert til et minimum, og 
timebøker er åpnet ett år frem i tid.   
 
Innen laboratoriemedisin har aktiviteten på poliklinikk økt betydelig gjennom 2016. 
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi hadde fremdeles en aktivitetsnedgang 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-8,8         -0,7         

-3

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
OG TEKNOLOGI Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Analyser / undersøkelser

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 6 859             -302               80 666           81 052           -0,5 %
Poliklinikk 6 149             160                77 801           73 592           5,7 %
Primærhelsetjenesten 3 537             300                47 759           47 569           0,4 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 262 404         32 304           2 811 926      2 631 681      6,8 %
Poliklinikk 156 844         40 067           1 567 871      1 383 346      13,3 %
Primærhelsetjenesten 197 498         -32 921          2 043 453      2 141 420      -4,6 %

Bemanning
Brutto bemanning 586                580                576                4                    
Innleid arbeidskraft -                 1                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 14                  12                  12                  -0                   
Sykefravær (november måned) 6,5 % 6,9 % 7,8 % -0,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 83 174           2 398             950 066         13 733           912 118         
Driftskostnader 86 237           -4 713            967 863         -22 557          898 856         

Resultat -3 063            -2 315            -17 797          -8 824            13 262           
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innen primærhelsetjenesten, men nedgangen var mindre de siste månedene av 2015. 
Årsaken til nedgangen er primært færre rekvirerte analyser pr prøve.  
 
Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, noe som er en 
belastning med tanke på de manuelle arbeidsprosessene innen fagområdet. Innføringen av 
pakkeforløp for kreft bidrar også til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. 
Tverrfaglige møter som følge av pakkeforløp kreft, belaster denne avdelingen ekstra. Dette 
utfordrer leveranseevne og økonomi i avdelingen.  
 
Medisinsk teknologi og eHelse bidro i 2015 vesentlig inn mot Sykehuspartner i forbindelse 
med ulike tiltak for sikker og stabil drift. Avdelingen belastes bemanningsmessig grunnet 
Digital fornying i regionen, hvor sykehusene forventes en betydelig egeninnsats. 
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Tiltak knyttet til inntekter har hatt større effekt enn beregnet. Dette skyldes dels økt aktivitet 
innen bildediagnostikk (se kommentar over), og dels økt aktivitet innenfor immunologisk og 
transfusjonsmedisinsk avdeling.   
 
Kartlegging av årsaker til økte varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin 
har redusert det akkumulerte merforbruket sitt etter sommeren. For bildediagnostikk skyldes 
en stor del av merforbruket kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris; hovedsakelig innen 
mammadiagnostikk. Avdelingen har nå på plass nye mamma-radiologer, og det har vært en 
nedtrapping av dette eksterne kjøpet de siste månedene. Et merforbruk på varekostnader 
innen intervensjonsradiologi, som har hatt en kraftig aktivitetsvekst i 2015, bidrar også til en 
negativ utvikling på varekostnader.  
 
Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd sine planlagte budsjettiltak. Utfordringen er 
imidlertid at enkelte kostbare områder vokser, og kostnaden øker betraktelig som en 
konsekvens av dette. Pasientgrunnlaget til avdelingen akkumuleres over tid. Pasienten som 
henvises, vil hovedsakelig ha behov for hjelpemiddel resten av livet. I 2015 har 
pasientgrunnlaget med behov for behandlingshjelpemiddel innen lymfødem og diabetes økt 
markant sammenlignet med 2014. Dette er en tendens som man ser over hele Norge.  
I tillegg øker utgiftene mer enn antatt innen diabetesområdet fordi det velges produkter 
utenom rangering i Hinas-avtalen. Det jobbes med styring, samt utarbeidelse av 
retningslinjer for sykehuset, med tanke på å begrense muligheten for rekvirering av en 
spesiell type behandlingshjelpemiddel.   
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Resultatet i desember viser et negativt avvik på 3 mill. kr. Forsinket fakturering fra 
underleverandører knyttet til vedlikehold forklarer det meste av avviket. 
 
Energikostnader bidro også i desember med et positivt avvik i forhold til budsjett på 1,1mill. 
kr og har akkumulert i 2015 gitt +9,3 mill. kr. i positivt bidrag i forhold til budsjett.  
 
Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på +7,5 mill. Av dette ligger det 
et positivt avvik på sykerefusjoner på 4,5 mill. kr. 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 

 
 
Det er et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt.  
Omfanget av energipriser og lønnskostnader gir divisjonen et stort positivt avvik. 
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

15,4        1,3          
-1

1

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
FACILITIES MANAGEMENT Des Des  HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014
Bemanning

Brutto bemanning 612                626                627                -1                   
Innleid arbeidskraft -                 1                    -                 1                    
Overtid og ekstrahjelp 70                  86                  82                  4                    
Sykefravær (november måned) 9,2 % 9,8 % 9,8 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ
Driftsinntekter 64 566           1 550             695 850         2 776             724 990         
Driftskostnader -68 356          -4 595            687 328         12 646           687 263         

Resultat -3 790            -3 045            8 522             15 422           37 727           
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2015 ble vedtatt i foretaksmøte 12. februar 2015. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
Ved utgangen av 3. tertial ble 80 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå. 
Tilsvarende tall for 2. tertial var 82 %.   
  
Somatikken har gjennom 3. tertial ligget i sjiktet 81-83 %. Dette er en liten forbedring fra 
forrige tertial. Innen psykisk helsevern ligger andelen utsendte epikriser innen 7 dager gjerne 
noe høyere enn for somatikken.  I løpet av 3. tertial har resultatene variert mellom 68-85 %. 
Fra 15. desember 2015 er også BUP-data med i DIPS-uttrekket. Tidligere har epikrisetallene 
for psykisk helsevern vært eksklusive BUP. Dette medfører at epikrisetiden for desember 
ikke er korrekt (68 %) for psykisk helsevern. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og de tilhørende innsatsområdene er viktige 
tiltak innen forbedringsarbeidet som gjennomføres på Ahus. Det er utarbeidet en ny 
spredningsplan etter påtrykk fra HSØ som gir raskere spredning av de pågående 
innsatsområdene. Foretaket er i spredningsfasen for innsatsområdet «samstemming av 
legemiddellister». Innsatsområdet implementeres både innen Psykisk helsevern og somatikk. 
Lokal programleder koordinerer og følger opp de kliniske avdelingene i metode og verktøy 
for bruk av pasientsikkerhetsprogrammet med tett samarbeid med kvalitetsrådgiverne i 
divisjon og klinikk. I tillegg innen «samstemming av legemiddellister» er farmasøyt og lokal 
legemiddelkoordinator involvert med sin fagkompetanse og opplæring.  
 
Ahus er hovedpilot i HSØ for kampanjen «bare spør». Kampanjen legger vekt på å oppfordre 
pasienter og pårørende til å spørre om noe er uklart, samt å bedre kommunikasjonen mellom 
pasienter/pårørende og helsepersonell. Kampanjen har oppstart i uke 4, og vil være synlig 
på hele sykehuset.  
 
Tavlemøter er innført på sykehuset, og er et viktig tiltak innen spredning av 
innsatsområdene.  
 
Global trigger tool (GTT) er gjennomført. Resultatene for 2015 ble rapportert til HSØ innen 
fristen. Det vil informeres om resultatene lokalt når de nasjonale tallene er fremlagt.  
  
Bruk av tvang i psykisk helsevern  
Andel tvungent psykisk helsevern (TPH) av totalt antall innleggelser i for 2015 er på 10,9 %. 
Tvungen utredning (TU), utgjør 9,6 % av innleggelsene. Samlet utgjør tvungen utreding og 
tvungent psykisk helsevern 20 % av innleggelsene totalt. Tilsvarende tall for 2014 var 
henholdsvis 8,6 % (TPH), 8,8 % (TU) og 17 % totalt. Tvungent psykisk helsevern utgjorde 26 
% av innleggelsene i de tre sykehusavdelingene som er godkjent for tvungent psykisk 
helsevern med døgnopphold i 2015 mot 22 % i 2014. Andelen innleggelser på tvungent 
psykisk helsevern har således økt noe i sammenlignet med 2014. Andelene varierer både 
med antall innleggelser totalt og antall innleggelser etter tvangsreglene i psykisk 
helsevernloven Det er store variasjoner fra måned til måned, men det har vært noe flere 
innleggelser på avdeling akuttpsykiatri pr måned i perioden enn normalt. En høyere andel av 
disse er innlagt på tvungent psykisk helsevern. Antall innlagt til tvungent utredning har ligget 
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relativt stabilt i alle tre tertialer, men det har vært en økning i antall innleggelser på tvungent 
psykisk helsevern. 
 
Avdelingene samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering 
av tvang. Foretaket arbeider kontinuerlig med riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av 
gode kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for 
medisinsk etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som 
følger opp bruken av tvang. 
 
Pasientrelaterte uønskede hendelser 
I tredje tertial 2015 ble det registrert 1019 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser 
i foretakets interne kvalitetsstyringssystem (EQS). Til sammenligning ble det i 2014 i tredje 
tertial registrert 893 slike meldinger.  
 
I 2015 ble det registrert 2640 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser i EQS mot 
2480 meldinger i 2014. Dette tilsvarer en økning på 6,5 %. 
 
 

 
 
 
I tredje tertial ble det avholdt 4 møter i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). KPU 
har i dette tertialet behandlet 91 saker. Det ble i 2015 avholdt 10 møter og KPU behandlet 
totalt 204 saker. 
 
Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a 
I tredje tertial 2015 ble det varslet om 2 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Det ble 
varslet om 9 alvorlige hendelser i samme periode i 2014. Statens helsetilsyn kom ikke på 
stedlig tilsyn i tredje tertial 2015.  
 
Totalt ble det varslet om 24 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn i 2015. Statens 
helsetilsyn kom på stedlig tilsyn i forbindelse med en varslet hendelse. Det ble i 2014 varslet 
om 21 hendelser, og Statens helsetilsyn kom på 3 stedlige tilsyn i 2014. 
 
Meldinger til Nasjonalt kunnskapssenter for helsepersonell etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. 
I tredje tertial 2015 ble det sendt 91 § 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret, mot 72 i samme 
periode i 2014.  
 
Det ble totalt sendt 238 § 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret i 2015 mot 233 i 2014.  
 
IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 sier:   
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”Skader innenfor normal risiko, skal ikke meldes. Med skader som ligger innenfor normal 
risiko menes skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at 
behandlingen med videre på alle måter er korrekt faglig utført.”  
 

 
 
Klage- og tilsynssaker 
I tredje tertial 2015 ble det registrert 160 nye klagesaker mot 166 saker i andre tertial 2015.  
Diagrammet viser hvordan klagesakene fordeler seg på divisjoner 
 
 

 
 
Av de 160 sakene fra tredje tertial var 34 % ferdigbehandlet pr. 01.01.16. I andre tertial 2015 
var andelen 45 %.  
 
Ved utgangen av 3. tertial 2015 var det totalt 135 ubesvarte klagesaker. Tilsvarende var det 
146 ubesvarte klagesaker ved utgangen av 2. tertial 2015. Pasienten selv og deres 
pårørende utgjør den største klagegruppen. De sto for 80 % av klagene både i 2. og 3. tertial 
2015 og 55 % i 1. tertial 2015. Pasient- og brukerombudene sto i 3. tertial for 4 % av 
klagene, i 2. tertial 2015 for 7 % av klagene og for 26 % av klagene 1. tertial 2015.   
 
I tredje tertial 2015 omhandlet 9 % av klagene bortkomne og ødelagte eiendeler, 5,5 % 
retting/sletting og 10 % klage på avslag. Andre tertial var tallene henholdsvis 10 %, 6 % og 
15 %. 
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Det kom totalt inn 32 saker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i tredje tertial 2015, mot 35 
saker i andre tertial 2015 og 52 saker i første tertial 2015. I løpet av tredje tertial 2015 er 60 
% av sakene fra fylkesmannen ferdigbehandlet, mot 49 % i andre tertial 2015 og 55 % i 
første tertial 2015. 
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Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)  
Det ble i 3. tertial 2015 registrert 95 nye NPE-saker, mot 104 saker i tilsvarende tertial i 2014. 
I løpet av 2015 registrerte avdeling kvalitet og pasientsikkerhet 280 nye erstatningssaker fra 
NPE, der det ble bedt om redegjørelse og kopi av journaldokumentasjon fra foretaket. I 2014 
ble det registrert 272 erstatningssaker fra NPE. 
 

 
 
I 2015 fattet NPE vedtak i 229 erstatningssaker hvor Ahus var påklaget. Erstatningskravet 
ble tatt til følge i 28 % (65) av sakene. NPE fattet i 2015 vedtak (medhold) uten 
dokumentasjon i én erstatningssak hvor Ahus var innklaget. Dette var samme antall som i 
2014. Vedtak uten dokumentasjon innebærer at NPE ikke har mottatt dokumentasjon fra 
Ahus innen en frist på åtte uker. Vedtaket er fattet kun basert på pasientens framstilling av 
saksforholdet, og kan medføre at pasienter får medhold uten at det har vært svikt i 
behandlingen. 
 

 
 
 
Legemiddelhåndtering 
Det er fortsatt tre forskjellige hoved-legemiddel-kurvesystemer i bruk på Ahus:  

• På Intensiv/anestesiseksjonen benyttes en lokal tilpasset elektronisk versjon av 
kurvesystemet MetaVision. 

• Kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk, kvinneklinikken, BUK og 
nevroklinikken benytter elektronisk kurve i DIPS.  

• Medisinsk divisjon (med unntak av nevroklinikken) benytter papirkurve.  
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Det pågår for tiden en ROS-analyse knyttet til hva Ahus skal gjøre fram til den regionale 
elektroniske kurven fra MetaVision er klar til bruk. Det er foreløpig ikke påbegynt installasjon 
eller testing av regional MetaVison kurve på Ahus. 
 
I tillegg til de nevnte systemene, dokumenteres det legemiddelhåndtering i flere andre ulike 
elektroniske systemer i foretaket. For kreftpasienter benyttes det regionale systemet 
Cytodose. For fødekvinner benyttes det regionale systemet “Partus” og for pasienter i dialyse 
benyttes systemet “Diamant”. Det er ingen integrasjon mellom disse ulike systemene som 
sikrer total oversikt over legemiddelhåndteringen på ett sted. 
 
Legemiddellagrene i somatisk del av Ahus benytter elektronisk lagerstyring med systemet 
“Delta”. Endose-robotmaskinen fra SwissLog leverer mellom 4500 og 5000 endoser i døgnet 
til Ahus. Det er besluttet at psykisk helsevern skal gjennomføre utrulling av “Delta” i løpet av 
2016 og 2017. 
 
Det er påbegynt et arbeid med å samstemme legemiddelinformasjon for pasienter som 
legges inn på Ahus. Dette som oppfølging av Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
Ahus startet høsten 2015, som første helseforetak i HSØ, med oppslag mot elektronisk 
Kjernejournal. Erfaringer med bruken er fortsatt noe begrenset. 
 
Det er påbegynt arbeid med å revidere Ahus-prosedyrer innen legemiddelhåndtering i 
henhold til revidert forskrift om legemiddelhåndtering fra departementet (januar 2015), 
revidert Rundskriv om legemiddelhåndtering fra Helsedirektoratet (april 2015) og revidert 
Veileder for legemiddelhåndtering fra HSØ (oktober 2015). 
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4.2 Pasientbehandling 
 
Pakkeforløp for kreft 
28 Pakkeforløp for kreft ble implementert i 2015. De siste 14 ble implementert 1.september 
2015. Det er gjennomført arbeidsmøter mellom involverte avdelinger for å koordinere og 
standardisere utredning og gjennomføring av pakkeforløpene, samt samarbeid med andre 
helseforetak. Det er også gjennomført poenggivende kurs for fastleger i opptaksområdet. 
Informasjon om forløpskoordinator og ansvarlig fagavdeling er tilgjengeliggjort på 
www.ahus.no. Ahus har et monitoreringsverktøy som gjør det mulig å monitorere alle 
pasientforløp gjennom hele prosessen. Resultatene er gjort tilgjengelig for alle ansatte 
gjennom Qliklis. Det er identifisert forbedringsområder i flere forløp og dette følges opp i 
tiden fremover. Resultatene viser en bedring gjennom året, og fra september 2015 lå 
foretaket over den nasjonale målsetningen på 70 % innenfor standardisert forløpstid. 
 
Metodikken brukt i Pakkeforløp kreft er foreslått benyttet også innenfor andre fagområder, for 
eksempel psykisk helse / TSB og slagpasienter. Dette arbeidet er under planlegging 
nasjonalt, men dato for oppstart er ikke satt. 
 
Ressursgruppen for Pakkeforløp for kreft videreføres inn i 2016 for å vedlikeholde gode 
prosesser. Tilsvarende vil nettverket for forløpskoordinatorer videreføres for å tydeliggjøre 
deres rolle og funksjon i foretaket. 
 
Trombolysebehandling  
I tredje tertial har 33 pasienter fått re-perfusjonsbehandling etter hjerneinfarkt, hvorav 33 av 
disse har fått trombolyse (alle pasienter fikk trombolyse, ingen pasienter fikk intra-arteriell 
intervensjon 0). Mediantid fra ankomst til CT-undersøkelse var 7 minutter.  
 
Mediantid fra ankomst sykehus til behandling var 40 min. hvorav 10 pasienter (25 %) under 
30 minutter.  Neste steg for å forbedre behandling ved akutt hjerneslag, er at høyere 
prosentandel av pasientene (>40 %) skal få behandling innen 30 min. Mediantiden skal også 
være under 30 min.  
 
Videre bør kompetanse og prosedyrer for intra-arteriell re-perfusjon etableres. 
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4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere 
 
Rett bemanning med riktig kompetanse – rekruttering 
I 2015 ble det opprettet 16 nye utdanningsstillinger for sykepleiere som skal ta 
videreutdanning i intensiv-, operasjons-, kreft- og barnesykepleie. Disse startet sin utdanning 
i august.  
 
Pr dags dato har Ahus 28 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 10 

Barnesykepleie 3 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 3 

Master allmennsykepleie 2 

Master intensivsykepleie 2 

Sum antall 28 
 
Det ble i september utdannet 7 helsefagarbeidere som har hatt sin læretid på 2 år ved ulike 
medisinske og kirurgiske sengeområder. Ytterligere 6 helsefagarbeiderlærlinger er under 
utdanning og skal ta fagprøven neste sommer. I tillegg er det 1 lærling i institusjonskokk- og 
1 innen dataelektronikkfaget.  
 
Det er fortsatt utfordrende å få dekket behovet for vikarer, og Ahus viderefører avtaler med 
flere byråer utenfor HINAS-avtalene. 
 
For å følge opp innføring av faste LiS-stillinger er det utarbeidet ulike prosedyrer i forhold til 
rolle og ansvarsavklaring, ansettelser og samarbeidsavtaler mellom helseforetak/RHF. 
Utdanningsplaner på avdelings- og individuelt nivå er under utarbeidelse, og planene skal 
sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet for den enkelte lege. Utlysning av 
faste LiS-stillinger ble iverksatt fra 1. juli 2015. Mottak av gruppe I-tjenestekandidater fra 
andre helseforetak til gjennomstrømningsstillinger er under etablering. 
 
Ressursstyring  
Ahus jobbet aktivt med ressursstyring også i tredje tertial 2015. Et viktig arbeid har vært å 
etablere felles praksis for bemanningsbudsjett i hele foretaket og sikre oppfølging og 
etterlevelse av denne.  
 
Ahus er kjent med Riksrevisjonens undersøkelse rundt styring av pleieressursene i 
helseforetakene som viser noe av utfordringsbildet rundt ressursstyring. Foretaket er i ferd 
med å styrke arbeidet rundt aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging, gode arbeidsplaner og 
daglig ressursstyring, et arbeid som vil fortsette inn i 2016. 
 
Sykefravær på foretaksnivå 
Alle ledere tilbys opplæring, kurs, rådgivning og veiledning i forhold til 
sykefraværsoppfølging. Gjennom 2015 har det vært holdt kurs innen sykefraværsoppfølging 
for ledere i forhold til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett, samt om 
tilretteleggingstilskuddsordningen. Nye kurs for våren 2016 er satt opp. I desember ble 
ledere invitert til foredrag om ledelse og sykefraværsoppfølging, holdt av forsker Elin M. 
Fjeldbraathen fra Sørlandet Sykehus.  
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Med bakgrunn i styrets vedtak om intensivert arbeid for redusert sykefravær på Ahus, 
etablerte HR en arbeidsgruppe. Gruppen vil arbeide med standardisering og effektivisering 
av prosesser og funksjoner rundt lederstøtte innenfor sykefraværsoppfølging, både i et 
preventivt og et reparerende perspektiv. Samarbeidet rettes mot utvalgte divisjoner og med 
ulike tiltak, og skal fungere som en støtte for at linjen når sine mål. Det målrettede arbeidet 
startet opp nov 2015, innenfor Divisjon Facilites Management (DFM), Divisjon for psykisk 
helsevern (PHV) og Kirurgisk divisjon (KD). Arbeidsgruppen skal i november 2016 evaluere 
tiltakene som er igangsatt og fulgt opp, og komme med en anbefaling vedrørende videre 
satsing i hele organisasjonen. 
 
Brudd på arbeidsmiljøloven 
Helseforetaket har fortsatt fokus på AML brudd. Det jobbes aktivt i alle divisjoner i foretaket 
for å unngå brudd. Vi ligger i snitt 9 % under 2014 i antall brudd. Snitt brudd pr mnd i 2014 
var 2.786, mot 2.547 i 2015.  

 

 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Det ble i oktober gjennomført 40-timers HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer. I 
desember fulgte 27 ledere det nye tredagers HMS-kurset for ledere. Pilotperiode for lokale 
AMU ved to klinikker/divisjoner (BUK og KD) ble gjennomført i 2015. Pilotperioden er 
forlenget frem til sommeren 2016. Det ble gjennomført en midtvegsevaluering ved de to 
arbeidsmiljøutvalgene i september. Foreløpig er begge divisjoner positive til å etablere 
arbeidsmiljøutvalg på nivå 2. Det gjennomføres en avsluttende evaluering av ordningen i 
februar 2016. Evalueringen vil være med å danne grunnlag for veien videre. Foretakets AMU 
avholdt 23. oktober et seminar, der tema var utvalgsstruktur på Ahus. 
 
Uønskede HMS-hendelser  
 

Tertial 2015 2014 
3.tertial 413 (61)* 475 (83) 

 
 
*hendelser med personskade i parentes 
 
For hele 2015 ble det meldt inn 1.101 HMS-avvik totalt, hvorav 214 med meldt personskade. 
 
Det ble registrert et antall hendelser med personskade i tredje tertial, men det ble ikke 
registrert alvorlige eller kritiske personskader. Imidlertid førte en del av skadene til fravær og 
lettere medisinsk behandling. 

Brudd fordelt pr ant. vakter: 1 Tert 2.Tert 3. Tert
Enhet for økonomi og f inans 0,6 % 0,1 % 0,0 %
Enhet for HR 0,0 % 0,5 % 0,2 %
Divisjon for Facility Management 1,1 % 1,0 % 0,6 %
Kirurgisk divisjon 3,8 % 4,4 % 3,7 %
Ortopedisk klinikk 3,1 % 3,1 % 2,3 %
Kvinneklinikken 3,5 % 6,8 % 3,2 %
Medisinsk divisjon 4,8 % 5,8 % 4,6 %
Barne- og ungdomsklinikken 3,4 % 2,9 % 2,9 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 0,5 % 0,5 % 1,0 %
Divisjon for psykisk helsevern 0,9 % 1,4 % 1,6 %
Forskning og Innovasjon 0,0 % 0,2 % 0,0 %

Ahus 2,4% 3,0% 2,3%
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Antall meldte hendelser for tredje tertial var ganske lik i 2014 og 2015. Det samme gjaldt 
personskader. Årsaksfordelingen varierer noe, da vi i 2014 hadde mange hendelser meldt på 
annet HMS. For 2015 ble disse flyttet fortløpende til riktig kategori, slik at man fikk en økning 
på andre hendelser.  Meldinger om trusler/ vold var noe lavere i første tertial, men kom 
tilbake til samme nivå som tidligere for andre og tredje tertial. Tallene er ikke så store at man 
kan peke på en spesiell årsak eller en spesiell enhet som grunn til disse variasjonene. 
 
Elektroniske HMS-handlingsplaner 
Alle ledere skal, som en del av aktiviteter i HMS-årshjulet, registrere og følge opp verne- og 
miljøtiltak i elektronisk HMS-handlingsplan. Divisjonene arbeider med å tilpasse antall planer 
til egen drift, AMU vil i sitt møte 15. februar 2016 forelegges en rapport som viser status pr 
divisjon både med tanke på aktivitet og innmeldt måltall. Status pr 3. tertial, av 
systemtekniske årsaker benyttes tall fra data-uttrekk foretatt 1. desember, for foretaket er 
fremstilt i tabells form: 
 
Status pr 3. tertial for foretaket er: 
 

 
 
  
  

AHUS
1. Tert 2. Tert 3. Tert

Etablerte planer 
(publiserte på intranett) 306 312 311

Planer m/aktivitet i  
perioden 213 76 78

Rapporteringsperiode
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Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
I medarbeiderundersøkelsen 2015 svarte 56 % at de har vært involvert i oppfølgingen av 
forrige Medarbeiderundersøkelse. I 2014 svarte 55 % ja på dette spørsmålet. I etterkant av 
undersøkelsen gjennomfører alle enheter oppfølgingsmøter hvor de ansatte, verneombud og 
leder sammen utarbeider forbedrings- og bevaringstiltak. Tiltakene skal føres inn i det 
elektroniske handlingsplansystemet innen 31. januar 2016. 
 
Lederutvikling 
Ahus lederskole ble utviklet som et helhetlig program med ulike moduler i perioden 2010-
2012. Satsingen på lederutvikling som grunnlag for helhetlig utvikling av organisasjonen er 
forankret i ‘Strategisk utviklingsplan 2012-2016’. Lederskolen har stor aktivitet gjennom hele 
året. I lederskolen legges særlig vekt på lederkrav og lederforventninger, systembruk og 
systemforståelse samt god ressursstyring. I flere av modulene brukes “hverdagen som case” 
aktivt som metodikk. 
 
 
Foretaket har hatt fokus på følgende aktiviteter innenfor ledelse 3 tertial 2015: 
 

• Gjennomføring av “Ny som leder” systemopplæring (november) for nye ledere. 
• Gjennomføring av “Ny som leder” basisopplæring (november) for nye ledere. 
• Videreført program for mellomledere (kull 3). Opplegget er revidert og har stort fokus 

på implementering av kliniske forbedringsprosesser og aktuelle organisatoriske 
utfordringer. 

• Gjennomført 40-timers HMS-kurs (oktober) for blant annet ledere i AMU mv. 
• Gjennomført tre dagers HMS kurs (desember) for øvrige ledere. 
• Ulike kurs innenfor personalforvaltning, arbeidstidsplanlegging, sykefravær mv. Tilbud 

om workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner 
på forespørsel. 

• Pågående ledergruppeutviklingsprosesser i de fleste divisjoner og på flere nivå. 
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4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering  
 
Tilgjengelighet og fritt sykehusvalg 
Foretaket har gjennom ressursgruppen for tilgjengelighet sikret opplæring i Pasient – og 
brukerrettighetsloven og det er utarbeidet pasientadministrative rutiner for oppfølging av 
dette. Sentrale aktører har bidratt aktivt i arbeidet, og det er implementert i organisasjonen 
gjennom kurs for alle ansatte, etablering av merkantile nettverk, behandling i 
sykehusledelsen av ulike saker og lokale tiltak i de ulike avdelinger. Det er utarbeidet egne 
rapportveiledere for DIPS, slik at avdelingene kan ta ut informasjon selv. Det er gitt 
informasjon og opplæring i fristbruddportalen og denne er tatt i bruk. Det er gitt informasjon 
om hva hver enkelt avdeling skal gjøre i forkant av at pasienter meldes til fristbruddsportalen. 
De nye prioriteringsveilederne er også tatt i bruk. 
 
Fagavdelingene får nødvendig bistand til opplæring og kompetanseheving, samt 
kvalitetssikring av arbeidsprosesser knyttet til henvisninger, ventelister og 
pasientadministrativt arbeid. Korrekte aktivitets- og styringsdata er også et fokusområde.  
Hovedtiltakene har bestått av oppfølging av alle klinikker/divisjoner, med fokus på 
langtidsventende, “ordinært” ventende, nyhenviste, kontroller, rydding av ventelister, 
langtidsplanlegging av legelister og direktebooking, fristbrudd og etterslep. Avdelinger med 
spesielle utfordringer har systematisk kartlagt forbedringsområder og iverksatt korrigerende 
tiltak for å øke tilgjengeligheten. Dette har bidratt til at antall langtidsventende, ventetid og 
antall fristbrudd er redusert. Tilstrekkelig lang planleggingshorisont og god kontroll på alle 
pasienter på ventelisten (uavhengig av hva de venter på) er en forutsetning for å sikre god 
drift. I 2015 har det vært en aktivitetsøkning på poliklinikk med ca. 4 %. Ahus har gjennom 
2015 fått bistand fra Sykehuspartner og Fritt sykehus valg innen fagområdene gastrokirurgi, 
ortopedi og plastikkirugi. 
 
Behandlingslinjer / helhetlige pasientforløp 
I 2015 har det vært et fokus på Pakkeforløp for kreft, og den nasjonale 
implementeringsplanen er fulgt. Det er etablert forløpskoordinator for kreftforløpene. 
Sammen med forløpsledelse, er dette viktige tiltak som har overføringsverdi til andre 
fagområder. Det er fremlagt ønske om å inkludere kontroller og rehabilitering i pakkeforløp 
for kreft, for å skape helhetlige pasientforløp. Det er igangsatt et arbeid med 
alkoholavhengighet i samarbeid med et nasjonalt prosjekt “Rus i kroppen”.  
 
 
Pasientundersøkelser  
Ahus har hatt noe forbedring i PasOpp undersøkelsen siden 2010. Undersøkelsen blir 
gjennomgått og drøftet med tanke på å identifisere forbedringspunkter. Det er imidlertid 
utfordrende å følge opp med konkrete forbedringstiltak, siden undersøkelsen gjennomføres 
på foretaksnivå. Ahus skal fra og med 2015 gjennomføre PasOpp-undersøkelsen på 
avdelingsnivå. Dette vil bidra til at avdelingene får et bedre grunnlag for å iverksette 
forbedringstiltak på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasientene. Perioden undersøkelsen 
skal gå er fra 08.09.15 til 01.12.15. 
 
Det jobbes fortsatt med å finne mobile løsninger som kan brukes via smart-telefoner, for å 
innhente tilbakemeldinger fra pasientene etter endt behandling. Prosjektet skal holde 
kostnadene nede, så vi trenger en god og billig løsning. 
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4.5 Forskning og innovasjon 
 
I henhold til oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst til Ahus, skal sykehuset innenfor 
forskning og innovasjon bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21-
strategien.  
 
I 2015 ble særlig arbeid med tre av de ti satsingsområdene prioritert. Dette er:   

(1) Økt brukermedvirkning 
(2) Bedre klinisk behandling  
(3) Effektive og lærende tjenester  

 
Forskningsaktiviteten på Ahus måles i antall publikasjoner, antall forsvarte doktorgrader og 
antall innvilgede søknader om eksterne forskningsmidler. Per 3. tertial har 17 ansatte 
disputert, og det er registrert 233 artikler i Cristin. Videre er det via Inven2 registrert 11 nye 
oppfinnelser (DOFIer), én patentsøknad og to kommersialiseringsavtaler, samt at det er 
registrert seks pågående innovasjonsprosjekter.   
 
Til sammen 14 prosjekter fikk tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst da dette ble 
offentliggjort i desember.  Dette gir en innvilgelsesprosent på 27 %. Samlet mottar Ahus 12 
% av de utdelte HSØ-midlene, mens sykehuset i 2014 mottok 4 %. I tillegg mottok fire nye 
prosjekter finansiering fra Kreftforeningen, ett mottok midler fra Ekstrastiftelsen, fire ble 
innvilget via Norges Forskningsråd, og flere studier har mottatt mindre tildelinger fra diverse 
legater og fond. De fleste prosjektene har en varighet på tre år.  
 
Ahus arbeider strategisk med å styrke klinisk forskning. Per 3.tertial er det meldt inn 32 nye 
kliniske behandlingsstudier, noe som er en økning på 77 % sammenlignet med 2014. Tolv av 
disse studiene er publisert på helsenorge.no. Det er utviklet en intern kursportefølje for 
forskere, og i løpet høsten ble det blant annet arrangert kurs innenfor good clinical practice 
(samarbeid med regional forskningsstøtte på OUS) og personvern/etikk.  Som partner i det 
nasjonale forskningsinfrastruktur-nettverket NorCRIN, mottar Ahus finansiering fra Norges 
forskningsråd fra 2016. Dette vil ytterligere bidra til å styrke satsingen på klinisk forskning.   
 
Idepoliklinikken og Barne- og ungdomsklinikken (BUK) avsluttet piloteringen av den web-
baserte idéportalen Induct i oktober 2015. Pilotfasen inkluderte en vurdering og et forslag til 
hvordan innovasjon og idehåndtering bør organiseres i sykehuset. Basert på erfaringer fra 
piloten, arbeides det nå med en plan for hvordan systemet skal brukes videre i sykehuset. 
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4.6 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Styret behandlet i oktober 2014 sak om prioritering av investeringer i 2015 (sak 94/14), og 
vedtok investeringer innenfor en økonomisk ramme på 80,6 mill kr. Investeringsbudsjettet for 
2015 var basert på en forventet ramme fra Helse Sør-Øst på 72,5 mill kr, samt ubenyttet 
likviditet på 8,1 mill kroner fra tidligere år. I endelig budsjett 2015 reduserte Helse Sør-Øst 
investeringsrammene for Akershus universitetssykehus til 58 mill kr.  
 
Investeringsrammene har gjennom 2015 vært meget begrenset, men med salg av Stensby 
høsten 2015 har det vært mulig å opprettholde opprinnelig investeringsnivå på vel 80 mill. 
kroner.  
 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 31.12.2015. Det er verdt å merke 
seg at oppstart og forskyvning av prosjekter har medført et økt likviditetspådrag i 2015, men 
dette vil håndteres innenfor den samlede tilgjengelige likviditeten i 2016. 
 

 
 
Av større prosjekter har anskaffelsen av PCI-laboratorier med tilhørende bygningsmessige 
arbeider vært den mest kostnadskrevende investeringen i 2015. Prosjektet ble gjennomført 
innenfor vedtatt budsjett.  
 
Utvidelse av sengekapasiteten med 15 pasientrom har startet opp i 2015. Ved utgangen av 
2015 er det påløpt vel 3,4 mill kroner. Prosjektet vil ferdigstilles tidlig i 2016. 
 
Videre er det startet opp et investeringsprogram i 2015, både for å øke kapasiteten på MR og 
for å oppgradere eksisterende større røntgenutstyr. Programmet vil pågå frem mot 2019/20, 
og kreve årlige investeringer på 20-30 mill kroner. 
 
Utvidelsen av akuttmottaket, kapasitetsutvidelsen av NN og ombygging av Skytta er 
prosjekter som er avsluttet, der kun mindre sluttbeløp ble bokført i 2015. 
 
Videre har Ahus foretatt planlagt utskifting av anestesi- og ultralydapparater, mindre 
ombygginger m.v. 
 
Lav gjenanskaffelsesevne medfører at omfanget av havarier øker. I 2015 er det anvendt nær 
15 mill kroner til erstatning av blant annet defekt ultralydvaskedesinfektor, defekte 
analyseinstrumenter, havarert EMG-maskin, endoskopier og ultralydprober. 
 

 36 



I tillegg fikk Ahus nasjonale og regionale pålegg om anskaffelse av blodbestråler for å ivareta 
krav til sikkerhet av utstyr på Blodbanken. Et Biopsiapparat for utredning av prostatakreft er 
anskaffet for å oppfylle krav til kreftforløpene. I tillegg innebærer etablering av en felles 
tolkesentral behov for investeringer anslått til 1 mill kroner. Samlet investeringsbeløp på 8 
mill kroner er finansiert over investeringsbudsjettet for 2016. 
 
Business-case for å øke egendekningsgraden innenfor elektiv ortopedi (knær, hofte og rygg) 
har vist positive kontantstrømmer etter kort tid. Det samme viser kalkylen for utvidet tilbud til 
epilepsipasienter ved Ahus, hvor kjøp av plasser kan reduseres. Det er derfor planlagt 
nødvendige investeringer i utstyr på 5,4 mill kroner for å oppnå driftsøkonomiske gevinster. 
 
Sykehuspartner har startet opp implementering av regionale IKT-prosjekter hvor Ahus 
uforutsett har blitt pålagt å stille med egen likviditet. Dette skyldes i stor grad pålegg om 
implementering av regionale IKT-systemer hvor Sykehuspartner forutsetter at 
helseforetakene finansierer investeringskostnadene. Dette er krevende å håndtere og 
kommer uten varsel etter at budsjettet er vedtatt. I 2015 er det påløpt investeringskostnader 
fra Sykehuspartner på 13,8 mill. kroner. Inkludert i dette er oppgraderingen av applikasjonen 
Imatis på 6,1 mill. kroner, der Ahus fortsatt er i dialog med Sykehuspartner om 
finansieringen. Ahus har forutsatt at dette skal dekkes av Sykehuspartner regionale ramme til 
“sikker og stabil drift”. 
 
Oppsummert har Ahus investert for 67 mill. kroner, samt vel 13 mill kroner i IKT-anskaffelser 
gjennom Sykehuspartner, samlet ca 81 mill kroner i 2015. 
 
 
Likviditet 
Ved utgangen av desember hadde foretaket benyttet 424,3 mill. kr av driftskreditten.  
Årsaken til at man har belastet kreditten mindre nå enn tidligere, skyldes i hovedsak at 
fakturert pensjonspremie mot slutten av året var betraktelig lavere enn budsjettert. Dette er 
blant annet som følge av effekt av årets lønnsoppgjør, samt et antatt for høyt uttak av AFP, 
85 – årsregel og bruttogaranti hos pensjonsleverandør. Differansen mellom fakturert premie 
og budsjettert er på ca. 200 mill. kr. Som en konsekvens av dette er foretakets 
driftskredittramme redusert til 468 mill. 
 
Akkumulert resultat pr desember i forhold til budsjett er -97,9 mill. kr. Likviditetsmessig har vi 
et positivt avvik i forhold til budsjett på 220 mill. kr. Dette stammer hovedsakelig fra 
driftssiden der det går positivt med 205 mill.kr.  Se kommentar om lavere pensjonspremie 
enn budsjettert over. Intern kortsiktig gjeld har en positiv effekt på 33 mill. kr, det skyldes 
blant annet at GOPP fakturerte november sammen med desember, og at det dermed stod 
ubetalt en ekstra måned ved årsskiftet.  Dette utgjør ca. 40 mill. kr, og er altså kun en 
forskyvning mellom årene. I tillegg ble det gjort en foreløpig avregning av ISF 2015 som førte 
til en innbetaling til foretaket i desember på 66 mill. kr, samt at foretaket i november solgte 
Stensby sykehus og mottok 22,5 mill.kr i oppgjør for dette.  
 
Selv om foretaket har en mindre belastning på driftskreditten enn tidligere, må likviditets-
situasjonen følges nøye. I og med at rammen er redusert tilsvarende, er foretakets spillerom i 
prinsippet det samme.  
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4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor 
HR-området og IKT-området.  
 
IKT-området 
 
Sikker og stabil IKT-drift  
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra 
Sykehuspartner pr januar 2016.  
 
Trend kritiske hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne. Det skal gjøres oppmerksomt på at data innsamles manuelt, hvilket kan bidra til 
usikkerhet i tallmaterialet.  
 

 
 
Siste halvår i 2015 har vært stabilt med hensyn til antall kritiske bortfall av tjenester. 
Stabiliseringen beror hovedsakelig på flere tiltak som er iverksatt i forbindelse med prosjektet 
“Sikker og stabil drift” fra Sykehuspartner.  
 
Antall uønskede hendelser er et sammensatt bilde, hvor flere ulike tjenester er berørt, med få 
tekniske fellestrekk som årsak. Administrative applikasjoner har gjennom året høyest 
forekomst av uønsket bortfall (ca. 25 %). Dette er eksempelvis ERP, Læringsportalen og 
Public360. Medisinske applikasjoner (ca. 20 %), favner applikasjoner mellom medisinsk 
teknisk utstyr og til eksempel PAS EPJ. Ut over disse grupperinger kan fremheves 
“arbeidsflate” og kliniske spesialapplikasjoner (ca. 12 % hver). Under “arbeidsflate” defineres 
det som brukes på pc’ens skrivebord– Citrix. Det kan være at man ikke får åpnet en eller 
flere applikasjon fordi støttesystemene er utilgjengelige. Feilmelding ved oppstart av PAS 
EPJ kan være en arbeidsflate feil. Printerproblemer kan være en annen feiltype.  
 
En grunnleggende problemstilling er Ahus sin aldrende Citrix-plattform, som trenger et 
betydelig løft. Det planlegges, via Sykehuspartner og i samarbeid med Ahus et nødvendig 
forarbeid for å stabilisere infrastrukturen(levetidsforlengelse) og legge til rette for arbeidet 
med å transformere Ahus over på felles regional plattform.  
 
Digital fornying 
Program for regional digital fornying stiller store krav til sykehuset gjennom aktivt 
medvirkning ved å bidra med ressurspersoner som blant annet skal inneha rollen som lokale 
prosjektledere med et omfattende mandat, og representere sykehuset inn i regionale fora for 
regional standardisering innen flere fagområder. Sykehuset har så langt flere representanter 
under paraplyen digital samhandling, program for radiologi, program for laboratoriefag, DIPS, 
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fagsystem for medikamentell kreftbehandling og sist etterspurt lokal prosjektleder og 
ressursperson i forbindelse med innføring av Regional kurve og medikasjon.  
 
I 2015 har følgende regionale aktiviteter vært aktive og blitt gjennomført på Ahus:  
 

 
 
Egne IKT satsningsområder  
Ahus sin IKT- områdeplan som ble revitalisert i 2014 favner 7 hovedsatsningsområder. Et av 
områdene er terminert, hvilket vises gjennom nedenstående:  
 

Utviklingsprosjekt Eier 
Whiteboard DDT 
Informasjonsskjermer Kommunikasjonsavdelingen 
Compacs DDT 
Pasientterminaler DDT 
Tolkesentralen Enhet for utvikling 
Lederportal “Min side” HR terminert 
ALIS EØF 
Elektronisk ID-sikring ved 
prøvetaking og transfusjon 

DDT 

 
Alle 7 aktive satsningsområder er på forskjellige stadier i utviklingen. Satsningsområdene 
følges opp av respektive eier, gjennom IKT- forum og styres ift det økonomiske 
mulighetsrommet. Omtalen av de respektive satsningsområder er beskrevet i 
ledergruppesak 90/14. Flere av satsningsområdene vil bidra til optimalisert pasientsikkerhet 
og økt virksomhetsstyring. 
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4.8 Samhandlingsreformen 
Det er opprettet statistikkforum, ledet av Ahus, med representanter fra alle kommuner og 
bydeler i opptaksområdet. Kommunene kan der få bistand til å finne frem til, og få utarbeidet 
relevant styringsinformasjon for å følge utviklingen. Ett av områdene en har spesielt fokus på 
er reinnleggelser, et annet er utviklingen når det gjelder antall liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter.  
 
Ett av hovedtiltakene i Samhandlingsreformen er etablering av kommunale akutte 
døgnplasser (KAD). I Ahus’ opptaksområde var det ved årets utgang åpnet KAD-plasser i 
alle kommuner med unntak av Follo, som vil åpne sitt tilbud i februar 2016. Det vil da være 
ca. 55 plasser i Ahus opptaksområde. Det er etablert et fagforum med representanter fra 
KAD-enhetene og Ahus som reviderer samarbeidsavtalene og samarbeider om å etablere 
gode rutiner og god drift av KAD-plassene.    
 
Det er satt i gang arbeid med systematisk oppfølging av, og revisjon av avtalene mellom 
Ahus og kommunene. Det er etablert fagforum knyttet til hver av avtalene for å lede dette 
arbeidet, med representanter fra kommunene og Ahus.  
 
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide en 
strategisk samhandlingsplan. Planen vil bli ferdigstilt våren 2016, og vil gi viktige føringer for 
hva partene skal samarbeide om fremover. I den forbindelse er det utarbeidet en grundig 
analyse av pasientstrømmer, henvisningsmønster og struktur og volum på 
pasientsamarbeidet.   
 
I Oslo er mye av samarbeidet knyttet til hovedstadsprosessen i regi av Helse Sør- Øst RHF. 
 
Det har vært gjennomført flere revisjoner av utskrivningsprosessen innen somatikken. Alle 
kommunerevisjonsdistriktene og revisjonen i Oslo har gjennomført tilsyn, Internrevisjonen, 
Riksrevisjonen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført revisjoner i 2015. På 
bakgrunn av svakheter i utskrivingsarbeidet påpekt i revisjonene, er det gjennomført 
risikoanalyse og igangsatt arbeid for på bedre kvaliteten på dette området. Det er nylig 
vedtatt en avtale mellom kommunene, bydelene og Ahus for kvalitetssikring av felles 
pasientforløpsavtale. 
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4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Oversikt over eksterne tilsyn 3. tertial 2015 
Det er i 3.tertial gjennomført tilsyn fra ni eksterne tilsynsmyndigheter.  
Det vises til vedlagte skjema som synliggjør eksterne tilsyn gjennomført i perioden, status på 
tidligere tilsyn, samt varslede tilsyn. 
 
Når det gjelder tilsyn hvor det ikke er mottatt skriftlig tilbakemelding fra tilsynsmyndighet 
følges det opp med kontakt med aktuell myndighet. Forbedringsarbeidet starter opp 
uavhengig av skriftlig rapport, da sluttmøte etter tilsyn gir en oppsummering av funn. 
 
A. Tilsyn 3.tertial   
 
Statens helsetilsyn 
Det er gjennomført tilsyn ved blodbanken med håndtering av blod og blodkomponenter. Det 
ble ikke avdekket avvik. 
 
Statens legemiddelverk  
Gjennomført tilsyn ved blodbanken, det er påvist avvik fra referansedokument. 
 
Statens strålevern 

• CT i radiologisk avdeling - medisinsk strålebruk  
• Nukleærmedisinsk avdeling, avfallshåndtering radioaktivt avfall 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til 
kommuner. Endelig rapport ikke mottatt. 
 
Helse Sør-Øst, Konsernrevisjonen 
Revisjon av tilgjengelige helsetjenester, sluttmøte berammet til 25.01.16 
 
Riksrevisjonen, oppstart 4.kvartal 2015 
o Utvidet kontroll om helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser 
o Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten 
 
Mattilsynet 
Det er foretatt inspeksjon av vannforsyningen på Ahus og inspeksjon på kjøkkenet(ne), ingen 
avvik 
 
Brannvesen 
Det er gjennomført ett tilsyn og et tilsyn ved egenmelding innenfor psykisk helsevern. Ingen 
avvik. 
 
 
B. Tilsyn som ikke er avsluttet  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen 
Gastrokirurgisk avdeling, det er bedt om ytterligere opplysninger innen 15.12.16 knyttet til 
iverksettelse av helsehjelp, samt utredning og behandling 
Intensivkapasitet, det er bedt om ytterligere opplysninger med svarfrist 01.02.16 
 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
Revisjon av områdene virksomhetsstyring, utskrivning og kompetansestyring. Det er arbeidet 
med å konkretisere og tydeliggjøre tiltak, resultatmål og effektmål i handlingsplanen. Flere av 
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tiltakene er gjennomført, noen nye tiltak er identifisert og lagt til i planen, mens andre er tatt 
ut da de etter en nærmere gjennomgang og vurdering ikke ansees å være hensiktsmessige. 
Status for arbeidet ble lagt fram for styret i desember 2015. 
 
 
C. Tilsyn som er avsluttet  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen 
Akuttmottaket, Fylkesmannen ser at det er iverksatt og at det arbeides med tiltak for å bidra 
til at pasienter i Akuttmottaket blir triagert, og vurdert av lege med tilstrekkelig kompetanse 
innen den tid som faglig forsvarlighet tilsier. Pågående enkeltsaker vil bli fulgt opp enkeltvis. 
  
Det vises for øvrig til etterfølgende tabell. 
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 Eksterne tilsyn 
Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen 
 

Tilsyn gjennomført 3.tertial 2015 
Tilsyns- og 
revisjons 
myndighet 

Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger Frist for 
tilbakemelding 

Kommentarer Status 

Statens 
helsetilsyn 

 
 

Tilsyn med 
håndtering av blod 
og blodkomponenter 
ved Ahus,  
 
01.- 04.09.15 
 
 

 Det ble ikke avdekket avvik innen de reviderte 
områdene. 
 

15.01.16 Endelig rapport mottatt.  
Egenvurderingen som ble 
gjennomført i forbindelse 
med tilsynet avdekket 
forbedringsområder for 
håndtering av blod og 
blodkomponenter.  
Det vil bli utarbeidet en 
handlingsplan for 
forbedringsarbeidet 
og tilsynsmyndighet ber 
om å få ettersendt planen. 
Planen ettersendes innen 
fristen 
 

Avsluttet 
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Statens 
legemiddelverk 
 

Tilsyn ved 
blodbanken Ahus 
 
01.- 04.09.15 
 
 

Det er påvist avvik fra referansedokumenter 

• Kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt 
implementert - må være rettet og lukket 
innen 6 måneder (observasjon 1, 3 og 5) 

Videre er det gitt anbefalinger om å vurdere om 
følgende punkter kan forbedres: 

• Virksomheten bør evaluere om rutinene for 
påmelding og mottak av ringtester gir 
tilfredsstillende oversikt og sikrer at 
nødvendig tiltak blir iverksatt. (observasjon 
2)  

• Det bør innføres rutiner som sikrer at det blir 
registrert hvem som legger inn informasjon i 
EMS når fellesbruker benyttes. (observasjon 
4)  

02.11.15 
 

Fremdriftsplan sendt innen 
fristen. Tilbakemelding fra 
tilsynsmyndighet ikke 
mottatt etter det. 

 

Statens strålevern CT i radiologisk 
avdeling - medisinsk 
strålebruk  
 
13. – 14.10.15 
 
 

Det er ikke funnet avvik, men påpekt to 
anmerkninger 
 

• Kvalitetskontroll på CT 
Det kan være verd å se på prosedyrene for 
konstanskontroll av CT  

• Persondosimetrien 
Systemet for persondoseovervåkning bør 
forberedes for å inkludere estimater av reelle 
effektivdoser og linsedoser for de gruppene av 
yrkeseksponerte som kan komme opp mot 
dosegrensene, da også med hensyn til bruk av 
verneutstyr (blyfrakk, thyroideakrage, blybrille). 
  
 

20.11.15 Tilsynsmyndighet ber om 
tilbakemelding dersom det 
er eventuelle faktafeil i 
rapportens generelle del 
(kapittel 4). 
 
 
Tilsynsmyndighet ber ikke 
om tilbakemelding på de 
to anmerkninger 
 

Avsluttet 
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 Nukleærmedisinsk 
avdeling, 
avfallshåndtering 
radioaktivt avfall 
 
13.10.15 
 
 

Det ble ikke avdekket avvik og ikke gitt 
anmerkninger. 
 
Temaet for tilsynet var å vurdere om 
virksomheten har en tilfredsstillende 
avfallshåndtering og styring med aktiviteter og 
utstyr som har betydning for rutiner for 
å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 
av krav i relevant lovverk eller tillatelsen fra 
Statens strålevern. 
 
 
 

  Avsluttet 

Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
 

Landsomfattende 
tilsyn med 
samhandling om 
utskrivning av 
pasienter fra 
sykehus til 
kommuner 
 
17.- 23.11.15 
 

 25.01.16 Foreløpig rapport mottatt 
og det er bedt 
tilbakemelding om 
eventuelle faktiske feil og 
eller misforståelser 

 

Riksrevisjonen Utvidet kontroll om 
helseforetakenes 
håndtering av 
uønskede hendelser 
 

Formålet med revisjonen er å undersøke om 
helseforetakenes håndtering av uønskede 
hendelser bidrar til å sikre læring og forbedring.  
Gjennomføres som en del av Riksrevisjonens 
selskapskontroll for 2015, og planlegges 
rapportert til Stortinget høsten 2016 i Dokument 
3:2 (2015–2016). 

 Oppstart 4.kvartal 2015 
Ahus har i desember 
besvart en 
spørreundersøkelse og gitt 
dokumentasjon som er 
knyttet til foretakets 
internkontroll. 

 

 Forvaltningsrevisjon 
om medisinsk 
koding 
 

Formålet er å belyse hvordan helseforetakene 
sikrer at de medisinske kodene kan brukes til 
styring og finansiering. Videre vil undersøkelsen 
belyse hvordan de regionale helseforetakene og 
Helsedirektoratet ivaretar sitt ansvar for å bidra til 
god kodekvalitet. I 2016 vil Riksrevisjonen 
gjennomføre en spørreundersøkelse i alle 
helseforetak med påfølgende intervjuer og 
undersøkelser i utvalgte foretak 

 Oppstart 4.kvartal 2015 
Etterspurt dokumentasjon 
om mål, rutiner, 
prosedyrer og 
risikobeskrivelser 
vedrørende arbeidet med 
å sikre god kodekvalitet er 
sendt  
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Helse Sør-Øst, 
Konsernrevisjonen 

Revisjon av 
tilgjengelige 
helsetjenester 
 
Medio november 15 
til medio januar 
2016 

  Sluttmøte berammet til 
25.01.16 

 

Miljødirektoratet Inspeksjon - 
Regulering av 
fluorholdige 
klimagasser (f-
gasser 
 
27.10.15 

Det ble gitt et avvik hvor Ahus ble pålagt å sende 
opplysninger om  
• Siste gjennomførte lekkasjetest av R-22 

anlegg 
• Mengde påfylt R-22 & dato for påfylling 
 
 

20.11.15 Opplysninger innsendt 
innen frist.  

 

Mattilsynet Inspeksjon av 
vannforsyningen på 
Ahus og inspeksjon 
på kjøkkenet (ne) 
 
15.09.15 
21.09.15 

Det er ikke gitt påpekning av plikt eller varsel om 
pålegg. 
 

  Avsluttet 

Brannvesen Moenga DPS 
 
03.12.15 

Ingen avvik eller anmerkninger   Avsluttet 

 Bråten skole- og 
behandlingshjem 
 

Tilsyn ved egenmelding   Egenmelding sendt innen 
11.09.15 
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Tilsyn fra tidligere  

 

Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, 
Helseavdelingen 

Gastrokirurgisk 
avdeling 
 
Det overordnete 
vurderingstema var 
om Ahus sikrer at 
pasientene ved 
Gastrokirurgisk 
avdeling får 
forsvarlige 
helsetjenester. 
 
 
11 – 13.11.14 
 
 

Tilsynet omfattet vurderingen i et pasientforløp, 
herunder hvordan helseforetaket sikrer: 
o Forsvarlig håndtering av henvisninger 

o At helsehjelpen til pasientene blir iverksatt på 
forsvarlig måte og innen forsvarlig tid 

o At utredninger og behandling er forsvarlig 
o At helseforetaket gjennom sin internkontroll 

sørger for kontinuerlig evaluering, og eventuell 
endring 

 
Konklusjon 

Fylkesmannen finner at Akershus 
universitetssykehus HF har brutt 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om 
internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 
4, første og andre ledd bokstav c, d, f og g. 

15.02.16 
 

Etter sykehusets 
tilbakemelding pr.15.06.15 
fant tilsynsmyndighet 
grunn til å følge opp saken 
tilsynsmessig og ba om 
ytterligere opplysninger 
innen 15.12.16 knyttet til 

o Iverksettelse av 
helsehjelp 

o Utredning og 
behandling 

 
 
 

 

 Intensiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forespørsel om kapasitet for ivaretakelse av 
intensivpasienter pr. 01.04.15, som inneholder 

opplysninger om: 
o belegg/utnyttelse av intensiv-

/overvåkningssengene inntil da for 2015 
o spesialsykepleierbemanning 

o eventuelle avviksmeldinger knyttet til 
intensivavdelingen og eventuelle 
konsekvenser for sengepostene 

Det bes også om å få oversendt rapporten fra 
sengepostprosjektet. 

01.02.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilsynsmyndighet finner 
grunn til å følge opp saken 
videre med svarfrist 
01.02.16.  
Det bes om ytterligere 
opplysninger knyttet til  
• Sommerferie-

avvikling, evaluering 
• Situasjon i helger 
• Status for intensiv–og 

overvåkningskapasitet  
• Beskrivelse av det 

risikobilde som 
sykehusets ledelse 
har identifisert når det 
gjelder intensiv – og 
overvåkningskapasitet 
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 Akuttmottaket 
 
 

Oppfølging etter tidligere korrespondanse og 
kontaktmøte. Det bes i brev mottatt 23.12.14 om 

ytterligere opplysninger knyttet til 
o Systemet IMATIS 

o Oppholdstid for pasienter i akuttmottak. 
o Medisinsk kompetanse 

 Fylkesmannen ser at det 
er iverksatt og at det 
arbeides med tiltak for å 
bidra til at pasienter i 
Akuttmottaket blir triagert, 
og vurdert av lege med 
tilstrekkelig kompetanse 
innen den tid som 
faglig forsvarlighet tilsier. 

Tilsynsmyndighet har 
imidlertid pågående 
enkeltsaker, i tillegg til at 
Statens helsetilsyn har en 
varslingssak som ikke er 
avsluttet, som handler om 
tilsvarende 
problemstillinger. Disse 
sakene vil bli fulgt opp 
enkeltvis. 

Fylkesmannen forutsetter 
at helseforetakets ledelse 
gjennom sin internkontroll 
følger med på situasjonen 
i Akuttmottaket, knyttet til 
ventetider og 
legekompetanse, og 
analyserer og iverksetter 
ytterligere tiltak dersom 
avvik fra det som er 
fastsatt som norm blir 
avdekket 

Avsluttet i brev datert 
28.09.15 
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Konsernrevisjonen
Helse Sør-Øst 

Virksomhetsstyring, 
utskrivning og 
kompetansestyring  
 
 
Slutten av oktober til 
begynnelsen av 
januar 2015. 
 
 
 

Revisjonen har avdekket svakheter i 
helseforetakets intern styring og kontroll. 

Gjennomgangen har særlig vist at roller, ansvar og 
oppgaver i og mellom linjen og stab ikke er tydelig 
eller avklart. Særlig stabens rolle for tilrettelegging 

og oppfølging/monitorering innenfor de ulike 
områdene må tydeliggjøres. 

Avdekkede svakheter kan innebære en økt risiko 
for at helseforetaket ikke når sine mål og krav, 
brudd på regelverk, manglende etterlevelse av 

rutiner/prosedyrer, fragmentert styring og 
unødvendig bruk av ressurser. 

 
Rapporten bruker “anbefalt tiltak” der det er 

avdekket svakheter og “anbefaling ikke gitt” der det 
ikke er avdekket svakheter. For revisjonsområdene 

er det gitt følgende tilbakemelding: 
Virksomhetsstyring: 8 revisjonskriterier hvor det 

er “anbefalt tiltak”, 1 “anbefaling ikke gitt” og 1 
“kriteriet ikke vurdert” 

Utskrivning av pasienter: 5 revisjonskriterier hvor 
det er “anbefalt tiltak”, 2 “anbefaling ikke gitt” og 3 

“kriteriet ikke vurdert” 
Kompetansestyring: 6 revisjonskriterier hvor det 

er “anbefalt tiltak”, 0 “anbefaling ikke gitt” og 4 
“kriteriet ikke vurdert” 

 

 Det er arbeidet med å 
konkretisere og 
tydeliggjøre tiltak, 
resultatmål og effektmål i 
handlingsplanen. Flere av 
tiltakene er gjennomført, 
noen nye tiltak er 
identifisert og lagt til i 
planen, mens andre er tatt 
ut da de etter en nærmere 
gjennomgang og vurdering 
ikke ansees å være 
hensiktsmessige.  

Status for arbeidet ble lagt 
fram for styret i desember 
2015 
 

Tilsyn/revisjoner som er varslet 
 

Brannvesen Ungdomspsykiatrisk 
klinikk 
 
12.01.16 
 

  Dato endret til 13.01.16  

 Ski Sykehus 
 
21.01.16 
 
 

  Dato for tilsyn endret fra 
10.12.15 til 21.01.16 
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