
LGG Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 
2015 Foretak

Mål Målbeskrivelse Tiltak Måltall Ansvarlig Frist Kommentar/status måloppnåelse
1 Gjennomsnittlig ventetid alle pasienter < 65 

dager
< 65 Middels risiko: KD, Orto Lav risiko: BUK, KK, DPH, 

MD
1. Ventelisterydding KD: Div.dir, avdsjefer Pågår
2. Legelister 6 mnd frem i tid   Orto: Avdsjef leger Kontinuerlig Overordnet frist fra departementet endret til 

01.11.2015

3. Bistand fra sykehuspartner- tilgjengelighetsprosjektet

Orto: Avdsjef leger 31.12.2015 Oppstarsmøte 26.08.2015

4. Kveldspoliklinikk
Orto: Avdsjef leger Kontinuerlig

5. Alle leger en poliklinikkdag pr uke

Orto: Avdsjef leger Kontinuerlig

6. Bistand fra Fritt sykehusvalg til rydding i langventere
Orto: Avdsjef pleie-merkantil Pågår Reoppstart fra 20.08.2015 (etter 

sommerferieavvikling)

7. 20 % merkantilstilling avsatt til rydding i ventelister
Orto: Avdsjef pleie-merkantil Pågår Vurdere økning i stillingsprosent ut fra behov

8. Avtale Kongsvinger om langventere Orto: Avdsjef leger Pågår

2 Andel fristbrudd  0 % 0 % Høy risiko: Ingen Middels risiko: BUK, KD, MD, 
DDT Lav risiko: KK, DPH, Orto

1. Fristbruddprosjekt med lederstøtte til avdelinger med høy andel 
fristbrudd. Kartlegge årsaker og iverksette tiltak. Gjennomføre 
organisering som sikrer drift av poliklinikk uten fristbrudd

MD: Avdsjef og seksjonsledere

2. Opplæring og oppfølging av bruk av Nasjonale 
prioriteringsveiledere ved vurdering av henvisninger.

MD: Avdsjef merkantil,  alle relevante avdsjefer Kontinuerlig

 3. Fristbrudd frem i tid - Oversikt, oppfølging og rette feil 
(registreringer, Dips mv)

MD: Avdsjef merkantil,  alle relevante avdsjefer 
og seksjonsledere

Ukentlig
Er satt i system  og følges opp ukentlig av 
merkantil kontortjeneste som går i direkte dialog 
med aktuelle avdelingssjefer for tiltak og 
fristbruddmøter

4. Egen tiltaksplan i avd. for fordøyelse MD: Aktuelle avdsjefer  01.09.2015 Avdelingsvise planer. Fordøyelse: Plan for utvidet 
bruk Ski

5. Frigjøre kapasitet ved poliklinikk ved å henvise aktuelle 
kontrollpasienter til primærhelsetjenesten

MD: Avdsjefer Kontinuerlig

6. Strykninger av pasientlister på poliklinikk skal godkjennes av 
avdelingssjef

MD: Avdsjefer Kontinuerlig Rutine etablert

7. Sørge for tilstrekkelig kompetanse og bemanning i samsvar med 
behovet for poliklinisk behandling. Rekruttere overleger 

MD: Avdsjefer Kontinuerlig

8. Ukentlige fristbruddmøter i alle avdelinger

MD: Avdsjef merkantil,  alle relevante avdsjefer Ukentlig Innført og satt i system, og justeres etter behov i 
fht hyppighet og tiltak. 

9. Resultatstyring fristbrudd i MD. Vektlegges fristbrudd ventende og 
brudd to uker frem i tid MD: Ledergruppen Ukentlig Innført fra 14 januar 2016 . Verktøy utvikling. 

Oppfølgning satt i system

10. Legelister 4 mnd frem i tid. Rollebaserte legelister på nyhenviste 
pasienter, basert på nødvendig kompetanse. GAT arbeidsplaner 
med oppgavefunksjonalitet for alle leger

MD: Avdsjefer Kontinuerlig 1. 
mai 2016

Alle legeseksjoner har innført bruk av GAT 
arbeidsplaner med oppgavefunksjonalitet i 2015. 
Planlegging av poliklinisk aktivitet og 
legebemanneing pågår for å sikre legelister og 
behov.

11. Legelister 4 mnd frem i tid   BUK: Avd. sjefer



12. Det startes ett nytt "prosjekt poliklinikk" i april-15 
  BUK: Avd. sjefer

apr.16

13. Fortsatt tett oppfølging fra turnusansvarlig leger,overleger 
og sekretærer. 

BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

14. Det er også fokus på time til rett tid for kontrollpasienter.
BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

15. Fagansvarlige leger og merkantil følger ventelister og prioritering 
pasienter i månedlige møter og løpende dialog.

BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

16. Følge opp etablerte rutiner fra forbedringsprosjekt og stabilisere 
praksis

BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

17. Fagansvarlige leger og merkantil følger ventelister og prioritering 
pasienter i månedlige møter og løpende dialog.

BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

18. Bedre plan for poliklinisk aktivitet ifm sommerferieavvikling for å 
forebygge fristbrudd aug/sept

BUK: Avdsjefer Kontinuerlig

19. Ansette ny radiolog, dekker opp nåværende hjemler. DDT: BDA Har ikke benyttet Aleris siden 1/11 2015. 6 
fristbrudd, men disse er pasientbestemte.

4 Pasienter får timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt henvisning

80 % Høy risiko: Ingen Middels risiko: MD, KD, Orto Lav 
risiko: DPH, KK, BUK

1. Øke denne planleggingshorisonten til alle pasienter som skal 
settes opp til en time.

KD: Ledergruppen Pågående Status for direktebooking  varierer noe fra avdeling 
til avdeling, men de fleste har fått på plass at alle 
pasienter som får time innen 3-4 måneder bookes 
direkte. 

2. Ukentlige møter med SP KD: Ledergruppen Pågående

3. Legelister 4 mnd frem i tid. Rollebaserte legelister på nyhenviste 
pasienter, basert på nødvendig kompetanse. GAT arbeidsplaner 
med oppgavefunksjonalitet for alle leger

MD: Avdsjefer Kontinuerlig 

Alle legeseksjoner har innført bruk av GAT 
arbeidsplaner med oppgavefunksjonalitet i 2015. 
Planlegging av poliklinisk aktivitet og 
legebemanneing pågår for å sikre legelister og 
behov.

4. Kapasitet på timeoppsett- sikre tilgjengelige legeressurser MD: Avdsjefer/ merkantil Kontinuerlig Avdelingsvis gjennomgang ifbm plan for 
timeoppsett og legelister

5. System for pasienter direkte på time og ikke på venteliste

MD: Merkantil tjeneste poliklinikk Kontinuerlig System og oppfølgning av dette er implementert

6. Legelister 6. mnd. frem i tid  Orto: Avdsjef leger, avdsjef pleie-merkantil Kontinuerlig

7. Rutine for direktebooking poliklinikk avd Ski og NBH legges av 
avdelingssjef

Orto: Avd sjef pleie-merkantil 01.11.2015

8. Bistand fra sykehuspartner - tilgjengelighetsprosjektet Orto: Klinikkdirektør, avdsjef leger, avdsjef 
pleie-merkantil

31.12.2015 Oppstartsmøte 26.08.2015

9. Kveldspoliklinikk  Orto: Avdsjef leger Pågår

10. Alle leger en poliklinikk dag pr uke Orto: Avdsjef leger Pågår

11. LIS leger: noen lister settes opp med ressurs istedenfor navn Orto: Avd sjef leger

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som 
sikrer nødvendige investeringer

Høy risiko: MD, KD, KK, Orto, BUK Middels risiko: 
DDT, DFM, DPH



1. Systematisk budsjett- og regnskapsoppfølging på avdelings- og 
seksjonsnivå. Månedlige møter med oppfølging av budsjetttiltak/drift 
ved direktør og controller.

MD: Alle ledere nivå 2-5    KD: Div.dir og 
avdsjefer

Månedlig MD: Avholdes månedlige driftsmøter og 
budsjettmøter i divisjon og avdelinger

2. Systematisk oppfølging av avdelinger med avvik med oppfølging 
av tiltak, effekt og evaluering/justering av tiltak.

MD: Div.dir og avdsjefer Månedlig Oppfølgning er satt i system og følges opp 
månedlig i resultatsikring og ledermøter

3. Kompetanseheving av ledere på regnskapsoppfølging og budsjett MD: Div.dir og avdsjefer Kontinuerlig Reopplæring og opplæring av nye ledere

4. Opplæring og oppfølging av ledere på fakturahåndtering MD: Divdir, avdsjef, kontroller Kontinuerlig Reopplæring og opplæring av nye ledere

5. Involvering i budsjettprosessen: Ledere, ansatte, TV og VO MD: Alle ledere nivå 2-5 Månedlig

6. Daglige kapasitetsmøter og bemanningsstyring sengeområder MD Ukedager Innført i 2015 og utvikles med gjennomgang av 
klinisk, admimistrativt fra 01.01.2016

7. Resultatsikring - variabel lønn og bemanningsplaner på alle 
sengeområder

MD: Ledergruppen Ukentlig Verktøy og metodikk utviklet desember 2015. 
Oppstart 14.01.2016

8. Flerårig plandokument 2016-2019. Oppfølging av tiltaksplan MD: Alle ledere nivå 2-5 Månedlig Oppfølgningsstruktur og plan er etablert

9. Tiltak lagt inn i vedtatt budsjett for 2016. BUK: Alle avd sjefer Pågående

10. Bedre planlegging av sommerferien KK: ledere på alle nivåer Kontinuerlig

11. Gjennomgang av bemanningsplan, arbeidsplan og vaktbok. KK: ledere på alle nivåer Kontinuerlig Svært bekymringsfull økonomi. Ingen 
muligheter til investeringer grunnet økonomisk 
situasjon

12. Kontakt med HSØ for å få jevnere fordeling av fødslene KK Kontinuerlig

13. Vurdere avvikling av avtaler om ekstern avlastning Orto: Klinikkdir Kongsvingeravtalen vedr øh avlastning avvikles fra 
1. sept 2015

14. Økt elektiv kirurgi (trinn 1). Etablering av prosjektet i ordinær drift Orto: Avdsjef leger 01.09.2015 Oppstart 24.08.2015

15. Økt elektiv kirurgi (trinn 2). Etablering av ryggkirurgi, Ski Orto: Avdsjef leger 09.09.2015 Oppstart 09.09.2015

16. Rekruttering av kne- og hoftepasienter Orto: Avdsjef leger Kontinuerlig

17. Rekruttering av "Raskere tilbake" pasienter Orto: Avdsjef leger Kontinuerlig

18.  Raskere tilbake for ryggpasienter (Ski) Orto: Avdsjef leger 09.09.2015 Oppstart 09.09.2015

19. Tilpasset bemanning ifht sengeantallet, avd Ski Orto: Avdsjef avd Ski 31.12.2015

20. Gjennomgang av organisering og omfang av legetjenesten ved 
Skadelegevakt- Øhjelps-pol ved Nordbyhagen og Ski

Orto: Klinikkdir, avdsjef leger, avdsjef pleie-
merkantil

01.01.2016

21. Kodekvalitet:Prosess for å fange opp inngrep/prosedyrer som blir 
gjort på poliklinikk/skadelegevakt, og ikke lagt inn i DIPS

Orto: Avdsjef leger, avdsjef pleie-merkantil Kontinuerlig Implementert

22. UK pasienter Orto: Avd sjef pleie-merkantil Kontinuerlig

23. Prosjekt avgrensning av skadelegevaktens oppgaver opp mot 
primærhelsetjenesten ("spesialisering av Skadelegevakt") 

Orto: Klinikkdirektør/ Avd sjef leger Prosjekt rapport 
ferdig 
22.10.2015

Mandat gitt av adm dir. Prosjektgruppe er etablert 
og startet opp



24. Månedlig oppfølging av regnskapsresultat,
prognose og plan for innsparingstiltak.

DFM: Divdir og avdsjefer Månedlig Oppfølgningen er gjennomført så langt

25. DPH Alle avdelinger har god økonomisk kontroll. 
ARA har LAR-kostnader under kontroll. 
Omstillingstiltakene 2015 er iverksatt. Akutt 
har merforbruk lønnskostnader bl.a. som følge 
av  virksomhetsoverdragelse juli fra Gaustad. 
Tiltak iverksettes. Noe merkostnader og 
mindreinntekt BUP i forbindelse med 
konvertering fra BUP-data til DIPS. Økt 
poliklinisk aktivitet gir økte inntekter. Positiv 
regnskapsresultat i perioden samlet.

26. Melder til regionalt innkjøpsforum, behov for bedre 
innkjøpsavtaler (levetid og feilrate). 

DDT Månedlig

27. Følge opp regnskapsrapporter hver måned. DDT Månedlig Ser bra ut etter årets 11 måneder for TLMB. Vi har 
pluss i regnskapet og har fått investeringsmidler for 
2016. Kommentar i møtet 7/1-16: Selv med noe 
bedret økonomi har det hatt store konsekvenser i 
hele 2015 at vi ikke har fått investeringsmidler til 
nye instrumenter. Avtale med FHI på HPV Norvaks 
er fortsatt uavklart. Det jobbes iherdig med å få på 
plass dette.

28. Budsettoppfølging månedlig av seksjonsledere (egne tiltak for 
2015). Restriktiv prosess ved endringsønsker mot Sp. Spørreskjema 
til diapasienter som bruker sensor for å kartlegge hvor utfordringer 
ligger (stort volum forbruk). Avtale med bruker ved utlevering av 
utstyr (Diapasienter). Redusere bruk av overtid (KIKT)

DDT Kontinuerlig

29. Alle avdelinger har god økonomisk kontroll. Budsjettavvik 
skyldes ikke-budsjetterte kostnader til Sykehuspartner knyttet 
til ERP-forvaltning. Er hensyntatt i budsjett 2016

EØF: Økonomdirektør Gjennomført

7 90 % belegg i voksensomatikk 90 % Høy risiko: KD Middels risiko: KK, DFM, Orto, MD 
Lav risiko: Ingen

1. System for utskrivningspraksis- forsterket utskrivningspoliklinikk 
og system utskrivning på helg. Sikre utskrivelser før kl 13.00 på 
formiddagen. Utreiser planlegges i forløpsplaner, brukes systematisk 
i tavlemøter og kapasitetsmøter

MD: Avdsjefer Kontinuerlig Satt i system iht oppfølgning tavlemøter og 
kapasitetsmøter. Forløpsplaner er i oppstart, laget 
rutine og utrulling. Følges opp i 
resultatsikringsmøter fra februar.

2. Kapasitetsmøter MD: Ledergruppen Ukedager Kapasitetsmøter innført og satt i system. Følges 
opp daglig og ekstraordinært ved behov. 
Problemstillinger konkretiseres og følges opp

3. System for bruk og oppfølgning av KAD - optimalisere bruk. Flere 
pasienter snus fra avdeling for akuttmedisin (akuttmottaket og A24) 
og legges inn i KAD. Etablert system, informasjon og oppfølging.

MD: Div.dir og avdsjefer Kontinuerlig Tas opp daglig i kapasitetsmøter 



4. Kapasitetsprosjektet.  Samarbeid på tvers av avdelinger og 
divisjoner for optimal utnyttelse av ledig sengekapasietet.

MD: Div.dir og avdsjefer Fortløpende og i 
hht frister i plan 

01.04.2016

Alle sengerom med unntak av to områder er 
tilbakestilt på sengeområder, ytterligere to 
tilbakestilles januar 2016. Dagenhet fordøyelse 
etablert og nevrologi er i prosess og kommer inn i 
februar/mars 2016. Sengerom HO og akutt 24 
endres i jan/feb. 2016

5. Rutine og tiltak ved høyt og kritisk høyt nivå i akuttmottaket - 
oppfølging

MD: Avdsjefer Kontinuerlig Følges opp daglig og ukentlig i kapasitetsmøter. 
Konkretiserer situasjoner med tiltak og oppfølgning

6. Prosjekt avklaringsstoler i Akutt 24 MD: Ledergruppen 01.04.2016
Forberedelser og plan for prosjektet er startet. 
Oppstart avhenger av frigjøring av pasientrom.

7. System og oppfølging av Akuttpoliklinisk tilbud i alle fagområder MD:Ledergruppen 01.04.2016 Under planlegging oppstart av systematisk arbeid 
rundt poliklinikk i akuttmottaket

8. Avlastningsavtaler med enheter utenfor sykehuset KD Pågående

9. Bidra til konvertering av pasienter fra inneliggende til dagkirurgi. KD Pågående

10. Kapasitetsmøter i samarbeid med Orto og KK med fokus på 
samarbeid på tvers

KD Pågående

11. Gjennomgang av operasjonskapasitet KD Pågående

12. Fortsette de gode rutinene KD Pågående

13. Optimalisering av utnyttelse av stuer på Ski KD Pågående

14. Utnyttelse av KAD KD Pågående

15. Møter med HSØ og de andre sykehusene for å få til en mer jevn 
fordeling av fødslene.

KK: Div.dir På Føde-Barsel var det i perioder med høye 
fødselstall en utfordring å holde et 90 % belegg

16. Jobbe med tiltak for å bedre beleggsprosent på Gyn og bruk av 
Akutt24

KK: Div.dir Gjennomsnittlig belegg på Gyn 85 % i 2015. 

17. Implementere "Beste praksis" prosedyrer ihht Prosjekt optimal 
sengebruk.

Orto: Klinikkdir, avdsjef leger, avdsjef pleie-
merkantil

01.10.2015 Prosedyre permisjonspasienter implementeres 1. 
okt

18. Utnyttelse av KAD plasser iht prosjekt optimal sengebruk Orto: Avd sjef leger/ Avd sjef pleie.merkantil

19. Nye Nord fase II DFM: Avdsjef EF-U 01.12.2015 Restartet april 2015.

20. Brettservering. Frigjøring av 15 pasientrom til 
pasientbehandling.

DFM: Div dir 01.04.2015 Utredning ferdig

21. Sengeflyt. Beskrive tiltak for mer optimal flyt av senger DFM: Ass div.dir 01.10.2015 Hospitering gjennomført i okt. viste gode 
resultater. Bedre logistikk. Klar 
arbeidsfordeling.

9 Ahus er styrket og synliggjort som 
universitetssykehus

Ikke 
konkretisert

Høy risiko: Ingen Middels risiko: KK, DDT, KD Lav 
risiko: DPH, BUK, Orto, Forskning

1. Det er avsatt midler til ansettelse av en forskningsleder, og det 
arbeides nå med rekruttering av denne.

KD Pågående

2. Utlyst stilling som førsteamanuensis KK

3. Mindre forskningsprosjekter til LIS-leger KK



4. Publiseringsaktivitet er økende og det er strategi for synliggjøring 
av FoU aktivitet på Ahus. TLMB har pt to PhD.kandidater. 

      

DDT

5. Tilbyr å bistå og delta i lokale og regionale prosjekter. Bidra til å 
legge planer for teknologisk utvikling (områdeplan og 

 

DDT

6. Forskningsaktivitet som fører til publikasjoner. Presentasjoner 
(muntlig/skriftlig) på kurs/konferanser. Prosses med å forbedre 
søknader for ekstern finansiering. Følger mål- og handlingsplan. 
Felles forskningsseminar. Følger målplan. Smittevern sykepleier 
underviser på HiOA og lege MIKS på UiO. God progresjon på 
publikasjonslisten. Høyrere enn 2014.

DDT

7. Ahus fikk gode skussmål fra Spesialistkomiteen 2. tertial, anses 
som optimal utdanningsinstitusjon. Oppstart gluteusprosjekt. 
Ansettelse av MR fysiker, oppstart 1/1 2016. God aktivitet i 
avdelingen, og forkus på yrkesstolthet og stolthet av arbeidsplassen. 
Vi har internundervisninger og forkus på faglig utvikling, deltar i 
eksterne foraer.

DDT

8. Følge handlingsplan mål- og strategi 2015 IMTRA. Møte med UiO 
planlagt og avtalt for akademisk stilling.

DDT
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