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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning 
Om Akershus universitetssykehus - oppgaver og organisering 

             Hovedoppgavene til Akershus universitetssykehus er pasientbehandling, forskning, innovasjon, 
opplæring og undervisning/veiledning. I tillegg skal foretaket bidra til å dempe behovet for 
helsetjenester gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og til at rett pasient får tilbud på 
rett sted til rett tid. Helseforetaket har alle de vanlige spesialiteter for somatiske områdesykehus 
(med unntak av revmatologi, hud og øye), samt spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern 
(voksne, barn og unge) og rusmiddelomsorg. Sykehuset inngår i Helse Sør-Øst sitt universitets-
sykehussystem, i tett samhandling med Universitetet i Oslo. Rollen som universitetssykehus gjør 
grunnutdanning av medisinere til en av Akershus universitetssykehus sine definerte 
hovedoppgaver. Det samme gjør forskning, der hovedvekten skal være på klinisk forskning og 
translasjonsforskning og der det skal kunne dokumenteres forskningsaktivitet av høy 
internasjonal kvalitet og bredde. Undervisning og opplæring av alle typer helsepersonell drives i 
nært og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo og høyskolene i Oslo og 
Akershus.  

Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde omfatter 13 kommuner på Romerike, 7 
kommuner i Follo, samt bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo og Rømskog kommune,  og 
har i underkant av 500.000 innbyggere totalt i 2015.  
 
Sykehuset har innenfor de somatiske fagområder 700 senger, fordelt med hhv. 619 normerte og 
81 tekniske senger. Av disse er 20 lokalisert på Ski, de resterende 680 på Nordbyhagen.  
 
Ved inngangen til 2016 er antall sykehussenger for voksne i Psykisk helsevern 125. I tillegg kjøper 
Ahus 18 sikkerhets- og psykosebehandlingsplasser fra OUS. Avdeling DPS har 85 senger. 
Foretaket har 68 senger til rusbehandling, geografisk plassert på Nordbyhagen, Lillestrøm, 
Elvestad (Nes) og i Follo. Innen psykisk helsevern for barn og unge er tilbudet uendret med 22 
senger lokalisert på Nordbyhagen (Ungdomspsykiatrisk klinikk) og Skjetten (Bråten).  
  
Ahus bruker 2,4 prosent av driftsbudsjettet på forskning (NIFU 2014). Totalt er det 143 
forsknings-årsverk fordelt på nærmere 350 personer i helseforetaket. Alle forskerne er medlem av 
en av de 19 formaliserte forskningsgruppene. Flest forskningsårsverk har Medisinsk divisjon med 
56, mens Divisjon for psykisk helsevern har 31 og Avdeling for helsetjenesteforskning 20. En 
økende andel av forskningsårsverkene er finansiert via tidsavgrensede konkurranseutsatte midler. 
I 2015 fikk 14 prosjekter tildeling fra Helse Sør-Øst for budsjettåret 2016 , som gir en 
innvilgelsesprosent på 27 %. Samlet fikk Ahus 12 % av de utdelte midlene i 2015 , mot 4 % i 
2014. I tillegg mottok fem nye prosjekter tildeling fra Kreftforeningen, fire prosjekter fikk 
finansiering via Forskningsrådet og ett doktorgradsprosjekt via Ekstrastiftelsen.   
 
Sykehuset har i 2015 hatt 43 personer i utdanningsstillinger for sykepleiere i somatiske 
videreutdanninger, av disse ble 21 ferdig med sin utdanning i 2015. Ahus var praksisplass for 
rundt 950 helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning. Det ble utdannet 7 
helsefagarbeidere, og det er nå 6 helsefagarbeiderlærlinger som er under utdanning ved 
helseforetaket.  



Ved utgangen av desember hadde helseforetaket 8.987 ansatte mot 9.163 tilsvarende periode i 
2014. Brutto månedsverk for Ahus desember 2015 var 6.608 mot 6.631 i 2014.  
Blant de ansatte var det 1.022 leger, herav 812 innen somatikk og 209 innen psykiatri. Legene 
fordeler seg med 543 overleger, 431 leger under spesialisering og 67 turnusleger. 
 
 
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
 
Den nasjonale visjonen som ble etablert ved oppstart av helsereformen i 2002 (jfr. også formåls-
bestemmelsen i Lov om helseforetak); ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det 
når de trenger det, uavhengig av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet”, samt de nasjonale 
verdiene for helseforetakene ”kvalitet, trygghet og respekt”, er lagt til grunn for arbeidet med 
strategier og verdigrunnlag:  
 
Ahus visjon:  
Menneskelig nær – faglig sterk.  
Våre verdier:  
Kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Det betyr at våre tjenester skal være fremtidsrettede og kunnskapsbaserte, at vi skal opptre med 
åpenhet og involvering, og vise respekt og forutsigbarhet overfor brukerne, ansatte og 
samarbeidspartnere. 
 
Mål for Akershus universitetssykehus i 2015 
 
Akershus universitetssykehus har for 2015 definert tre lokale hovedmål i tillegg til de fem 
regionale målene:  
 
1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet. 
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
6. 90 % belegg i voksensomatikken i sykehuset 
7. Ahus har innført verktøy for risikovurdering (early warning score) for å sikre tidlig og korrekt 

intervensjon ved forverring i pasientens tilstand 
8. Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus 
 
De tre lokale målene er knyttet til områdene kapasitetsutfordringer i voksensomatikken,  
pasientsikkerhet og forskning og utdanning, som har vært sentrale i sykehusets forbedringsarbeid 
i 2015. 
 
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
 
Arbeidet med god virksomhetsstyring 
Virksomhetsstyring er prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å sette mål, definere 
oppgaver for å nå målene, måle resultatet mot målene og bruke informasjonen til å ha styring, 
kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. 
Virksomhetsstyringen skjer gjennom de ulike prosessene i foretakets virksomhet. Disse deles 
gjerne inn i tre kategorier:  
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• Styringsprosesser er prosesser for å planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp 
virksomheten gjennom styringslinjen. Eksempler på styringsprosesser er strategisk 
planlegging, oppfølging av oppdrag- og bestilling fra eier, måneds-, tertial- og årsrapportering 
m.v. 

 
Figur 1: Styringsprosesser virksomhetsstyring 
 

• Kjerneprosesser er prosessene for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av 
foretakets hovedoppgaver etter sphl. § 3-8 – “pasientbehandling, forskning, utdanning av 
helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende”. Det er kjerneprosessene 
helseforetakenes virksomhet er til for å levere.  

• Støtteprosesser er prosesser som støtter opp under kjerneprosessene og styringsprosessene. 
Eksempler på støtteprosesser er kompetansestyring, bemanningsplanlegging, rekruttering, 
informasjon og kommunikasjon, lønn, regnskap, innkjøp og IKT.   

 

 

Figur 2: Helhetlig virksomhetsstyring  
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Foretaket har utarbeidet en overordnet prosedyre for virksomhetsstyringen som er tilgjengelig i 
foretakets elektroniske kvalitetsstyringssystem  EQS. Her finnes også prosedyrer for 
kjerneprosesser, støtteprosesser og styringsprosesser. Virksomhetsstyring var et av områdene 
som ble revidert av konsernrevisjonen i perioden november 2014 – januar 2015. Revisjonens 
funn var bla at “helseforetaket har operasjonalisert en del elementer fra rammeverket for virksomhetsstyring, men 
føringene er ikke tilstrekkelig til å sikre en helhetlig  virksomhetsstyring”.  
 
Handlingsplan for oppfølging av konsernrevisjonens rapport ble behandlet i styret 24.06.2015, 
som sak 47/15. Saken ble tatt til orientering med anmodning om ny statusrapport i desember 
2015. Av styresak 103/15 “ Oppfølging av konsernrevisjonens rapport 1/2015, status 
handlingsplan” fremgår: 
 
Det er gjennomført et relativt omfattende arbeid med å utarbeide prosedyrer og maler for virksomhetsstyringen ved 
foretaket, samt etablere tiltak for å bedre styrings- og oppfølgings-prosesser i hele organisasjonen. Overordnet 
prosedyre for virksomhetsstyring ved Ahus er utarbeidet og tilgjengelig i det elektroniske kvalitetssystemet EQS. 
Den overordnede prosedyren beskriver prinsipper, roller og ansvar innenfor virksomhetsstyring, internkontroll og 
risikostyring ved Ahus og utgjør grunnlaget som prosedyrer for ulike sider av virksomhetsstyringen skal bygge på. 
Det er utarbeidet prosedyrer for de fleste av foretakets styringsprosesser, gjenstående vil bli utarbeidet innen medio 
januar 2016. Tiltakene knyttet til fullmaktshåndtering og oppfølging av oppdrag og bestilling er gjennomført. 
Forslaget om å prøve ut elektronisk styring i EQS er forkastet, da løsningen ikke ble fleksibel nok i forhold til 
behovet.  
 
I 2016 skal det arbeides målrettet med implementering av nye prosedyrer med sikte på å få til gode styrings- og 
oppfølgingsprosesser. Det vil også bli arbeidet med justeringer i strukturen i det elektroniske 
kvalitetsstyringssystemet slik at det understøtter virksomhetsstyringen på en bedre måte. Dette vil bla bidra til å 
sikre implementering i foretaket og at dokumenter på området blir kjent og tilgjengelig for våre ansatte. 
 
Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde 
 
Risikostyring er en del av helseforetakets virksomhetsstyring. Metodikken benyttes som et 
virkemiddel til å redusere sannsynligheten for styringssvikt, feil, mangler og konsekvensene av 
disse, og skal bidra til at foretaket når sine mål. Sykehuset utfører i tilknytning til 
tertialrapporteringen, en Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av helseforetakets vedtatte styringsmål 
for året. Disse målene er vedtatt på bakgrunn av oppdragsdokumentet fra eier, foretakets 
strategiske utviklingsplan og risikoområder som er identifisert i foretaket. Styret vedtok i 
begynnelsen av 2015 åtte styringsmål som ble inkludert i LGG (se 1.3). Status på risiko og 
handlingsplan med tiltak for å redusere uakseptabel risiko til akseptabelt nivå fremlegges for 
styret.  
Tertialrapporten til styret inneholder statusrapportering på andre elementer i kvalitetsstyrings-
systemet, herunder uønskede hendelser/avvik, eksterne tilsyn, interne revisjoner, klage og 
tilsynssaker, samt erstatningssaker (NPE).  
 
Ahus ble ISO sertifisert i 2015. Et ISO 14001-sertifikat viser at miljøstyringssystemet er blitt målt 
opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. At sertifiseringen er utført av 
Det Norske Veritas, som en uavhengig tredjepart, gjør at omverdenen kan stole på at 
organisasjonen arbeider aktivt for å redusere tjenestens miljøbelastning til et minimum. 
 
 
Medvirkning fra brukere og ansatte 

Brukerutvalgets viktigste oppgave er å sikre brukermedvirkning og ivareta pasienters og 
pårørendes interesser og behov. Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus deltar i 
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utformingen og kvalitetssikringen av pasienttilbudet. Brukerutvalget har i 2015 hatt 11 
representanter, oppnevnt av styret etter forslag fra brukerorganisasjonene. Brukerutvalget har 
hatt møte ca. en gang i måneden og behandler saker av betydning for pasienttilbudet.  
Brukerne er representert i sentrale utvalg som Samarbeidsutvalget mellom sykehuset og 
kommunene, Utvalg for Kvalitet- og pasientsikkerhet, Klinisk etikkomité, Helse- og 
omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Ahus og kommuner, Pasientforløpsforum somatikk 
mellom Ahus og bydeler, Tvisteutvalg kommuner, Rehabiliteringsnettverket,  Idé-poliklinikk og 
Kunstutvalget. Brukerne deltar også i tidsavgrensede arbeidsgrupper og prosjekter som arbeider 
med utvikling av pasienttilbudet.  
 
Brukerutvalget her i 2015 vært spesielt opptatt av kapasitetsproblemene ved sykehuset. Sykehuset 
har, slik brukerutvalget oppfatter det, problemer med å dekke behovet for sykehustjenester til 
befolkningen i opptaksområdet på en god måte. Det har derfor vært nødvendig å få bistand fra 
andre sykehus i hovedstadsområdet. Dette bekymrer brukerutvalget, fordi det fører til at 
pasienter, spesielt de som er bosatt i Groruddalen, ikke vet ved hvilke sykehus de vil bli innlagt 
ved akutt sykdom.  
 
Det er også behov for ung brukermedvirkning. Ungdomsrådet ved Ahus representerer 
brukergruppen ungdom fra 12-25 år og ble opprettet i 2012. Ungdomsrådet er et rådgivende 
organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode 
helsetjenester for ungdom. Rådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske 
helseutfordringer, og det er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. 
Ungdomsrådet har tre faste kveldsmøter pr semester og i tillegg en til to helgesamlinger i året. 
Høsten 2015 startet vi med et nytt råd og mange ny rådsmedlemmer. Ungdomsrådet består nå av 
11 ungdommer i alderen 15-21 år med ulik bakgrunn i sykdomsforløp, alder og kjønn. 
Ungdomsrådet har også i 2015 vært et aktivt råd som har deltatt på mange ulike arenaer og 
arrangement. Åpningen av den internasjonale konferansen for helsefremmende sykehus på Oslo 
Plaza 10 juni 2015 var nok et høydepunkt. Der kommuniserte Ungdomsrådet tre viktige temaer 
som de er svært opptatt av: ungdom, overganger og kommunikasjon. Andre arenaer og 
arrangement dette året har vært fagdager, Debatt om Ungdomshelse under Arendalsuken, Interne 
arrangement på BUK. Ungdomsrådet vil i tiden framover blant annet arbeide med hvordan bli 
mer synlig internt.  
 
I 2015 ble likepersonkontor/brukerkontor  etablert på Ahus. Tjenesten bemannes og drives av 
brukerorganisasjonene, i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Tilbudet, 
kalt “Møtepunktetfor pasienter og pårørende” ble åpnet 20.10.2015. Grunnleggende prinsipper 
for  brukerkontor er 

• Det drives i et samarbeid mellom brukerorganisasjoner 
• Det er betjent av 2 personer fra brukerorganisasjonene 
• Alle som betjener kontoret har gjennomgått opplæring og skrevet under på taushetsløfte 
• Tilbudet er forankret i Lærings- og mestringssenteret 
• Deltakere har gjennomgått likepersonopplæring i egen organisasjon, og deltar på 

obligatorisk oppfølging hvert semester i regi av læring og mestring på Ahus. 
 

Hensikten er at pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv 
likepersontjeneste. Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. 
15 organisasjoner har meldt seg på, og 40 personer har deltatt på opplæring i regi av læring og 
mestring på Ahus.  
 
Det har vært 17 ulike lærings- og mestringskurs til pasienter med kronisk sykdom/ 
funksjonshemming og til deres pårørende i 2015, med varighet fra 2 til 8 ganger, 2 – 5 timer pr 
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gang. Erfaringsutveksling, dialog, brukernes medvirkning og deltagelse er sentralt i 
opplæringstilbudene. Kursene er diagnoserelaterte, og pasient- og brukerorganisasjoner har 
bidratt ved utforming og gjennomføring av kursene. I tillegg har det vært gjennomført et 5 dagers  
kurs i helsepedagogikk for 35 fagpersoner og erfarne brukere fra Ahus og kommuner. Kurset har 
ført til økt aktivitet og kompetanse innen området opplæring av pasienter og pårørende. Det har 
også ført til økt aktivitet innen læring- og mestringsområdet i kommuner. 
 
Innen Senter for helsefremmende tjenester er det utviklet en metode for mestringsarbeid, 
benyttet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM), som også i stadig større grad benyttes 
i opptaksområdet og utenfor.  
 
Foretaket har gode erfaringer fra prosjektet ”brukerstyrte senger” i Psykisk helsevern, hvor 
bruker selv kan legge seg inn eller skrive seg ut fra sykehuset ut fra opplevd behov. Ordningen 
ble etablert som en fast ordning fra 2011. De øvrige avdelingene legger vekt på at pasienten skal 
ha muligheten til å delta i behandlingsopplegget på en god måte. Det er viktig å ta hensyn til 
pasientens mulighet til å ha reell medvirkning ved innføringen av standardiserte 
behandlingsforløp.  

Seksjon for sorgstøtte drifter og organiserer et sorgstøttetilbud hvor om lag 350 etterlatte får 
psykososial støtte gjennom familiesamtaler, enesamtaler og 40 sorggrupper i løpet av året. Av 
dette er omtrent halvparten av deltakerne i gruppene barn og unge. Det ble gjennomført om lag 
1000 polikliniske konsultasjoner i 2015. Sorgstøtte arrangerer fagdager, undervisning og kurs for 
eksterne aktører og har i samarbeid med HiOA opprettet et delstudie i emnet Krise og 
sorgstøttearbeid på master nivå. Gjennom året er sorgstøttearbeidet på Ahus flere ganger blitt 
publisert i aviser og tidsskrifter. 
 
Ahus hadde, ved sekretariatet for Health promoting hospitals and organisations(HPH), ansvar for 
å arrangere årets verdenskonferanse for HPH. Arrangementet var meget vellykket og viste Ahus 
fra en særdeles positiv side, med blant annet innlegg fra Ungdomsrådet og faglige seminar i 
Mestringsstrategien som er utviklet. HPH konferansen samlet ca 700 deltakere fra 40 land.   
 
De ansatte involveres i henhold til lover og overenskomster i de prosesser som berører 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Administrerende direktør har regelmessige dialogmøter med de 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for gjensidig informasjon og diskusjon om sentrale saker. 
Det er også etablerte ordninger for medvirkning på divisjons og avdelingsnivå.  
 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
 
Foretaket har i 2015 fortsatt det systematiske arbeidet med å effektivisere driften, bedre 
tilgjengeligheten og få økonomien i balanse. Divisjonene har jobbet  godt med tiltak for å bedre 
både behandlingskapasiteten og kvaliteten på behandlingstilbudet, samtidig som de har tilstebet å 
innfri kravet om økonomisk balanse.  
 
Forbedringsarbeidet viser positive resultater. Andel fristbrudd har hatt en nedadgående kurve i 
hele 2015, fra ca 11 % i januar til 1% i gjennomsnitt i desember. Gjennomsnittlig ventetid for 
ordinært “avviklede” pasienter med og uten rett er redusert fra gjennomsnittlig 79 dager i januar 
til 66 dager i desember. Overbelegget målt som antall korridorpasienter  viser en svært positiv 
utvikling, fra gjennomsnittlig 37,5 korridorpasienter pr dag i januar til 5,8 korridorpasienter i snitt 
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i november. Sykehusledelsen har fulgt beleggssituasjonen tett, bla gjennom ukentlige 
kapasitetsmøter .  
 
Ahus har implementert de 28 pakkeforløpene for kreft og stegene i forløpet (fra henvisning 
mottatt til behandling) er igangsatt. 80% av kreftpasienter er inkludert i Pakkeforløp for kreft.  
Det gode resultatet er 10% over det nasjonale målet. Nasjonale retningslinjer og føringer for 
området er fulgt.   
 
Foretaket hadde positivt regnskapsresultat i månedene august – november. Regnskapet i 
desember viser et underskudd på 60,4 mill kr. For året samlet har foretaket et regnskapesmesig 
underskudd på ca 98 mill kr. 
 
Tilstrekkelig kapasitet vil fortsatt være en stor utfordring for foretaket som følge av sterk 
befolkningsvekst.  Dette vil det arbeides videre med, både lokalt og regionalt, jfr. del III styrets 
plandokument.  
 
Behovet for utskiftning og anskaffelse av nytt medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold av 
bygningsmassen vil øke de nærmeste årene.  Mange av anskaffelser i forbindelse med innflytting i 
nytt sykehus i 2008 må skiftes ut som følge av begrenset “levetid”, samt at den medisinske 
utviklingen krever ny teknologi.  Økte investeringsmidler forutsetter innsparinger i 
driftsbudsjettet, noe som legger et sterkt press på sykehuset om ytterligere effektivisering.  
 
 
Medisinsk divisjon 
Divisjonen har i 2015 iverksatt tiltak som skal bidra til god pasientflyt, økt pasientsikkerhet og 
kapasitetsforbedring. God pasientflyt vil gi kvalitetsmessig bedre behandling, samtidig som det 
bidrar til forutsigbarhet i pasientforløpet og redusert liggetid.  
 
Daglige kapasitetsmøter på divisjonsnivå ble innført i september og skal gi ledelsen god oversikt 
over driftssituasjonen, herunder pasientpågang, sengekapasitet, eventuelle flaskehalser og 
personellressurser. Kapasitetsmøter er en viktig arena for samarbeid, driftsplanlegging og 
kapasitetsutnyttelse. 
 
Tavlemøter er innført på alle sengeområder med hovedformål å sikre gode pasientforløp og 
ivaretakelse av pasienten. Tiltak for å redusere liggetid med forløpsplanlegging, tidlig visitt og 
utreisepraksis er satt i system og kan gi effekter som frigjorte senger og redusert belegg.  
  
I løpet av høsten er det innført lokalt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) som skal følge 
opp uønskede hendelser og bidre til kontinuerlig forbedring og læring innen kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det er etablert et forbedringsteam som skal initiere og understøtte 
kvalitetsforbedringstiltak. 
 
Alle ansatte på sengeområdene og spesialområdene på Medisinsk divisjon har fått opplæring i 
National early warning score (NEWS). Dette inngår i daglige tavlemøter i alle sengeområder.  
 
Avdeling for Medisinsk overvåkning har gjennom tidlig intervenering hos alvorlig syke pasienter 
og individuelt tilpasset behandlingsnivå bidratt til gode behandlingsresultater. Avdelingen bidrar 
aktivt i kompetansehevingen i divisjonens avdelinger gjennom undervisning i NEWS scoring av 
pasienter.  
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Avdeling for Lungesykdommer  innførte pakkeforløp for lungekreft i januar.  Frister og 
ventetider blir overholdt og henvisninger blir vurdert i tide. Oppretting av forløpskoordinatorer 
er en suksess.  
 
Avdeling for Hjertesykdommer  har redusert gjennomsnittlig liggetid til 3,3 døgn mot slutten av 
året. Ventetiden på poliklinikken er redusert for pasienter med behandlingsgaranti. I 
akuttmottaket har innføring av “fast-track” for brystsmertepasienter gitt gode resultater. Fra uke 
fire har avdelingen gitt PCI-behandling til  hjertepasienter. Behandlingen bedrer prognosen ved 
hjerteinfarkt og gi et enklere og bedre pasientforløp.  
 
Avdeling for fordøyelsessykdommer har innført pakkeforløp av tykk- og endetarmskreft fra 
01.01.2015. Dette har vært utfordrende, men viser gode resultater på forløpstiden. 
Sykepleiedrevet poliklinikk  for innflamatorisk tarmsykdom startet i november på Ski sykehus.. 
Fra august har sykepleierne på gastrolaben hatt hjemmevaktsordning, noe som har økt 
pasientsikkerheten betydelig. Nyetablert dagenhet i tilknytning til sengeposten startet opp i 
september. Tiltakene har ført til reduksjon av fristbrudd og ventetider, som ved årsskiftet var 4,8 
% fristbrudd og 26 ventedager 
 
Avdeling for Endokrinologi  holdt emnekurs for fastleger med 90 deltakere, som har fått svært 
gode tibakemeldinger. Flere av avdelingens overleger har involvert i arbeidet med Nasjonale 
behandlingslinjer i Endokrinologi. Veilederen ble utgitt for første gang desember i år og er et 
stort løft for norsk endokrinologi.   
 
Det nasjonale kvalitetsregisteret NOKLUS for diabetespasienter ble implementert på Ahus i 
desember 2015. Kvalitetsregisteret vil bidra til å forbedre behandlingskvaliteten og vil være et 
viktig grunnlag for forskning på området diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. Avdelingen 
blir største leverandør av data til dette registeret i Norge.  
 
Avdeling for Geriatri og generell indremedisin  har startet med daglige pasientsikkerhetsmøter 
(tavlemøter) og månedlige resultat- og forbedringsmøter. Tavlemøtene vil være sentrale i 
avdelingens videre arbeid med driftsforbedring.  
Avdelingens første doktorgradsavhandling er avlevert, noe som er et viktig skritt i avdelingens 
utvikling. 
 
Avdeling for Nyresykdommer  har drevet to prosjekter i 2015 : 
• Dialysekapasitet tilpasset befolkningen (avsluttes i februar 2016)  
• Pilot brukerundersøkelse som er gjennomført i desember 2015.  Hovedundersøkelsen vil 

foregå i februar 2016. Resultatene vil bli brukt i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid. 
 
Aktiviteten i 2015 har vært høy, med rekordmange dialyser. Poliklinikken har innført 
journaldatasystemet Diamant, og det er utført en betydelig ryddejobb ift redusering av antall 
kontroller. 
 
Avdeling for Onkologi startet immunterapi behandling to dager etter godkjenning av 
behandlingsformen. Dette er et svært spennende behandlingstilbud og beskrives som et 
paradigmeskifte i kreftbehandling. Onkologisk avdeling har, sammen med Bryst – og 
endokrinkirurgisk avdeling,  startet et helhetlig behandlingsforløp av brystkreftpasienter med 
lokalavansert sykdom.  
 
Avdeling for Infeksjonssykdommer  har etablert Diagnostisk enhet og tilbudet får gode 
tilbakemeldinger fra brukere og henvisende instanser.  
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I 2015 ble de nye direktevirkende hepatitt C medikamentene faset inn for fullt, og nærmere 100 
pasienter ble satt i behandling på infeksjonspoliklinikken. Behandlingen er særdeles effektiv, men 
kostnadene på oppimot ¾ million kr per kur setter foreløpig begrensninger på hvilke pasienter 
som har fått behandling.  Målet er at alle tilbys behandling i fremtiden, da hepatitt C er en 
sykdom som potensielt kan utryddes pga at mennesket er eneste reservoir for viruset.  
 
Avdeling for Akuttmedisin har i 2015 etablert et medisinsk team som skal jobbe systematisk for 
en bedre og mer systematisk behandling av de dårligste medisinske pasienter. Gjennomsnittlig har 
det vært 50 teamutkall hver måned. I tillegg har avdelingen «lege i mottak”, som er et lite team 
bestående av sykepleiere fra akuttmottaket og erfarne leger.   

 
I løpet av 2015 har det vært gjennomført BEST-trening for medisinske team både på Simsenteret 
og på akuttstuene i akuttmottaket. Dette høyner kvaliteten, samtidig som det er god 
ressursutnyttelse. På BEST nettverksmøte i Bergen ble dette presentert som nybrottsarbeid. 
Akuttmottaket satser på systematikk og gode opplæringsrutiner for å sikre de dårligste pasientene. 
Tilbakemelding fra bl.a. prehospital tjeneste viser at vi har lykkes med dette. 

 
Hjerteavdelingen og akuttmedisin har i samarbeid startet et eget løp for brystsmertepasienter med 
lav risiko, «fast-track brystsmerte» . Målet er å redusere liggetiden i akuttmottaket og styre 
pasienten raskere til rett behandlingsnivå. Det ble gjennomført et prøveprosjekt før sommeren, 
og statistikken viste da at gjennomsnittlig liggetid i akuttmottaket ble redusert fra 4 til 1 time. 
Samtidig så man at pasienter som ble lagt til akutt 24 hadde en snitt liggetid på 20 timer, mot 40 
timer på sengeområdet. 
 
Avdeling for Blodsykdommer 
Avdeling for blodsykdommer har i løpet av 2015 innført 4 pakkeforløp for kreft, hvor alle er 
innenfor måltallene om tid fra henvisning til start behandling. I tillegg er aktiviteten på 
poliklinikken økt med 20,2 % utover plantall, som innebærer 1469 flere pasientkonsultasjoner. 
For inneliggende pasienter er liggetiden redusert fra 5,4 (jan-nov) gjennomsnittlig liggetid i 2014 
til 4,8 (jan-nov) for 2015, det vil si 0,6 døgn. Overbelegget i avdelingen er drastisk redusert fra 
mai og frem til dags dato. 
   
Avdeling for Nevrologi og klinisk nevrofysiologi  etablerte i 2015 en enhet for videometri med 
tre senger. Hit kommer  barn, pasienter fra voksenhabilitering og fra nevrologisk avdeling inn for 
langtidsregistrering av EEG for anfallsdiagnostikk og evt. syndromdiagnostikk. Enhetens 
pasienter har tidligere vært behandlet ved Statens senter for epilpesi (SSE).  
 
Senter for Kliniske fellesfunksjoner  har i samarbeid med Aktiv mot kreft etablert Pusterom på 
Ahus. Pusterommet er et lavterskel trenings- og aktivitetsrom for kreftpasienter hvor disse blir 
motivert til å være i fysisk aktivitet under og etter behandling.   
 
Ernæringsstrategi 2015 – 2020 for Ahus ble vedtatt mai 2015. Strategien skal bidra til at 
ernæringsarbeidet ved Ahus har en høy faglig kvalitet og er en naturlig og integrert del av 
pasientbehandlingen. Nasjonale ernæringsfaglige retningslinjer og Helsedirektoratets anbefalinger 
skal legges til grunn for virksomheten.  
 
 
Kirurgisk divisjon 
Kirurgisk divisjon har i 2015 arbeidet systematisk og målrettet med en rekke tiltak for å 
optimalisere driften i alle avdelinger og har oppnådd gode resultater. Mot slutten av året er døgn-  
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dag- og poliklinisk aktivitet økt og både gjennomsnittlig liggetid og antall korridorpasienter 
redusert. 

Andelen sammedagskirurgi for de kirurgiske fagområder er økt med 5% fra 2014, til 69% og det 
er  gjennomført et eget prosjekt med sikte på å øke operasjonskapasitet i foretaket.  

Arbeidet med å forberede innføringen  av pakkeforløp for kreft har vært krevende. Ved utgangen 
av året er det etablert pakkeforløp for alle relevante krefttyper som behandles i divisjonen.    

Tavlemøter ble introdusert i Kirurgisk divisjon høsten 2015. Innføring av daglige kapasitets-
konferanser  i divisjonen har bidratt til bedre beleggsoversikten og bedre samarbeid om 
bemanning og senger på tvers av avdelingene. Divisjonen starte opp med pasientsikkerhetsvisitter 
som vil bedre oversikten ytteligere.  

Innføringen av Kirurgisk kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har ført til økt oppmerksomhet på 
forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid i divisjonen. Her diskuteres saker som er av betydning 
for pasientsikkerhet, som for eksempel årsaksanalyser, avvik og avvikstrender, prosedyrer, tiltak 
og annet forbedringsarbeid. 

Divisjonen har vært pilot for divisjonsvise Arbeidsmiljøutvalg (Kirurgisk AMU). Ordningen med 
KAMU fortsetter i 2016.  

Avdeling Gastroenerologisk kirurgi  har i 2015 jobbet systematisk for  å bedre pasientsikkerhet og 
tilgjengelighet. Gjennom systematisering av pasientforløp, visittorganisering og standardisering av 
behandlingstilbudet har andelen av alvorlige infeksjoner etter tykktarmskirurgi blitt signifikant 
redusert og 30 dagers mortalitet ved operasjoner for tykk og endetarmskreft nær halvert. 
Ventetiden for pasienter til poliklinisk time har blitt mer enn halvert og fristbrudd nærmer seg 
null.  Avdelingens største utfordring er høyt belegg og risikoen for korridorpasienter.  
 
Anestesiavdelingens  arbeid  med  å videreutvikle det akutte smerteteamet har gitt resultater. 
Prevalensundersøkelser utført tre ganger indikerer at opplevd smerte hos pasientene har gått 
betydelig ned på de fleste sengeposter. Tilførsel av psykologressurser ved Smertepoliklinikken har 
økt tverrfagligheten og hevet behandlingskvaliteten.  
 
Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har i 2015 utviklet et bedre pasientforløp for pasienter med 
mistenkt eller påvist brystkreft. I samarbeid med Bildediagnostisk avdeling er det etablert en felles 
henvisningsflyt for alle pasienter med større eller mindre kreftmistanke. Ombygging til nye og 
større poliklinikklokaler er igangsatt. De nye lokalene vil stå ferdig i januar 2016 og vil øke 
avdelingens kapasitet betydelig.  
 
Ortopedisk klinikk 
Ortopedisk klinikk har arbeidet målrettet med gjennomgang og rydding av ventelister. 
Sykehuspartner har bidratt i forbedringsarbeidet. Det har det vært en positiv utvikling i 
gjennomsnittlig ventetid,  med en nedgang på om lag 100 dager fra 1. til 3. tertial 2015. 
 
Innføring av tavlemøter hvor man bla går igjennom frister, antall ventedager, totalt ventende og 
oversikt over utvikling pr uke, har vært en avgjørende for forbedringene. 
 
I begynnelsen av 2015 startet en av sengepostene  et prosjekt i samarbeid med Høyskolen i Oslo 
og Akershus som omhandler videreutvikling av praksisstedet som læringsarena for 
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Kunnskapsbasert Praksis. (KBP).  Hensikten er å kvalifisere helsepersonell til å ta faglige 
avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap 
og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon. I løpet av 2015 har flere ansatte gjennomført 
denne videreutdanningen. Resultatene kan danne grunnlag for en artikkel som søkes publisert i et 
vitenskapelig tidsskrift 
 
Fast-track hoftebrudd har vært et tilbud hele året 2015. Det er laget E-læringstilbud om Fast-
track opplegget. 
 
Fra og med september 2015 startet Ortopedisk klinikk opp med økt ryggaktivitet i form av 
ryggoperasjoner ved Ski sykehus. Den økte ryggaktiviteten er et ledd i satsningen på økt aktivitet 
innen prosjekt “Raskere tilbake”. 
 
Barne- og ungdomsklinikken 
Høsten 2015 startet et nytt tilbud i langtids monitorering med videoovervåkning (LTM) ved 
Ahus.  Tilbudet er organisert som egne barneuker ved Senter for klinisk nevrofysiologi. 4-9 
pasienter per uke  kan undersøkes, avhengig av kompleksitet og tolkningskompetanse. 
Undersøkelsesresultatene tolkes av nevrofysiolog og diskuteres med barnelege i eget møte for å 
optimalisere oppfølging og behandling.   
 
LTM styrker tilbudet innen barnehabilitering og nevrologi for barn,  samt gir et bedre tilbud 
innen epilepsi. Tilbudet forventes å være selvfinansierende på grunn av reduserte 
gjestepasientutgifter. 
   
Avansert hjemmesykehus for barn skal gi trygg behandling og god pleie der pasienten bor, i nært 
samarbeid med familie og kommune. Avdeling for barn og ungdom gjennomfører et 
pilotprosjekt med avansert hjemmesykehus for barn fra november 2015 til juni 2016. Tilbudet gis 
til barn og ungdom i alderen 0 – 18 år med behov for behandling og pleie fra 
spesialisthelsetjenesten, men som ikke har behov for å være på sengepost. 
 
Hjemmesykehuset er åpent for alle pasientgrupper, uavhengig av diagnose og alder, så fremt 
bestemte kriterier er tilfredsstilt. Aktuelle pasienter kan være: Barn med kreft og blodsykdommer, 
infeksjons-pasienter, nyoppdaget diabetes i stabil fase, kronisk syke og palliative pasienter. I 
pilotperioden er det kapasitet til 4 pasienter, som planlegges utvidet til 10 ved inkludering av 
avdeling for nyfødt ved omplementering. 
 
Barn og familier har det som regel best hjemme. Barnet blir raskere frisk, og hverdagen 
opprettholdes i større grad. Kvaliteten på helsetjenestene er like god som på sykehus. 
Behandlingen utføres av spesialtrente sykepleiere med overlege knyttet til teamet. 
 
Prosjekt Musikkterapi og aktivitet 2015  gir muligheter for utvikling og endring gjennom et 
musikalsk, ressursorientert og mellommenneskelig samarbeid. Prosjektet er finansiert ved 
samarbeidsavtale med Barnekreftforeningen og Stiftelsen Sykehusbarn. Musikkterapeuten 
arbeider med barn og ungdom i alderen 0-18 år, både individuelt og i grupper. Hovedmålet er å 
legge til rette for at pasientene skal få mulighet for å delta i musikalsk samspill og meningsfulle 
aktiviteter, tilpasset den enkeltes tilstand og funksjonsevne. Gjennom musikalske opplevelser 
stimuleres egne ressurser  og vanskelig følelser blir bearbeidet. Å bruke egne ressurser gjennom 
musikk bringer frem opplevelse av mestring og fremmer normalkultur på sykehuset.  
 
Musikkterapi har blitt mer utbredt som fag og profesjon de siste årene, både nasjonalt og 
internasjonalt, og forskning har vist dokumentert effekt og nytteverdi på flere områder.  
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Musikkterapeuten ved Ahus er dette året blitt inkludert i et forskningsprosjek som studerer 
sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom 
(CFS/ME) hos ungdommer (12-20 år). En integrert del av dette prosjektet er en randomisert 
kontrollert intervensjon, der ungdommer som utvikler CFS/ME gjennomfører et nyutviklet mentalt 
behandlingsprogram satt sammen av elementer fra kognitiv atferdsterapi og musikkterapi.  
 
Avdeling for habilitering er over halvveis i prosjektsamarbeidet mellom BUK og fem kommuner 
om “Tidlig intensiv habilitering der barnet bor.  Et samhandlings- og utviklingsprosjekt for barn med 
funksjonsnedsettelse på grunn av medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade,” med prosjektperiode 2014-2016. I 
2016 utvides prosjektet med en kommune til. 
 
Deltakende barn har kompliserte og sammensatte vansker på flere områder som motorikk, språk 
og kommunikasjon, munnmotorikk og spising. Barna har vist svært gode og målbare resultater på 
de mål som er satt for den intensive treningsperioden. For mange av barna observeres tydelige 
bedringer i utviklingshastigheter sammenliknet med andre treningsperioder. Foreldrene opplever 
at de har kontroll på mål- og  tiltaksarbeidet. 
 
De deltakende barna er i utgangspunktet prioriterte tjenestemottagere i kommunene.  Innsatsen 
er satt i system på en ny måte. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger fra kommunene på 
at de er likeverdige deltakere i utarbeiding av mål og tiltak sammen med foreldrene og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Ungdomsmedisin er et av sykehusets strategiske satsningsområder. Brukermedvirkningen er 
styrket gjennom opprettelse og utvikling av Ungdomsrådet, som har bidratt i arbeidet med gode 
overganger (transisjon). Gode overganger betegner en prosess der barn med kroniske eller 
langvarige sykdommer får tilpasset informasjon og økende ansvar for oppfølging av egen helse 
gjennom tenårene, og ivaretas spesielt i perioden der ansvaret for videre helsekontroller overføres 
til voksenavdeling. 
Prosjekt ungdomsmedisin har i 2015 gjennomført tre underliggende prosjekter: 
• Implementering av overgangsforløp for ungdom innen kardiologi og fordøyelse.  Det er i 

fellesskap utarbeidet diagnosespesifikke forløp og etablert et mer forpliktende og strukturert 
samarbeid på tvers av avdelingene.  

• Utvikling av en opplæringspakke for helsepersonell om gode overganger. Filmene er basert 
på intervjuer med ungdom, klinikere og fageksperter, og består av 7 korte filmer à 3-5 
minutter. Filmene og tilhørende skriftlig materiell gjøres tilgjengelig nasjonalt via 
www.ungdomsmedisin.no. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 

• «Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?» har vært et samarbeidsprosjekt med Unge 
funksjonshemmede (paraplyorganisasjon for 34 brukerorganisasjoner for ungdom). Formål er 
effektiv planlegging, oppstart og drift av gode ungdomsråd i sykehus. Gjennom prosjektet er 
det blitt utviklet en skriftlig veileder og et filmbasert e-læringskurs bestående av 9 filmer à 2-5 
minutter. Leveransene ligger fritt tilgjengelig på www.ungdomsmedisin.no. Prosjektet 
arrangerte også lansering-seminar 25.november med over 70 deltagere fra alle helseregioner. 
Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 

BUK har i tillegg etablert et eget Fagråd for ungdomsmedisin. Alle avdelinger er representert i en 
tverrfaglig gruppe som vil arbeide for høy faglig standard og lokale tiltak innen ungdomsmedisin i 
klinikken. 
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Kvinneklinikken 
Kvinneklinikken har hatt god kontroll på fristbrudd, ventetider og direktebooking gjennom 2015. 
Kvinneklinikkens poliklinikk har hatt 36.630 polikliniske konsultasjoner, fordelt på 17.000 
gynekologiske og 18.000 føde-barsel konsultasjoner. Den polikliniske aktiviteten i 2015 var ca 7% 
høyere en plantall og ca 10% høyere enn i 2014. Gynekologisk avdeling har hatt ca 2000 
dagkirurgiske inngrep.  I sengeområdet med 13 senger innlegges ca 60 % som øyeblikkelig hjelp.  
Blant ca 1800 innlagte pasienter totalt er ca 550 operert etter liste med sammedagskirurgi  og ca 
200 operert akutt.  Ca 70 % av alle vaginale hysterektomier (fjerne livmor via vagina) gjøres 
dagkirurgisk.   
 
Føde barselavdelingen ved Ahus har hatt 5055 fødsler i 2015. Antall fødsler pr måned varierer 
stort og dette er krevende for driften. Avdelingen er opptatt av kvalitets- og forbedringsarbeid. 
To forbedringssprosjekter som følges tett ved avdelingen er Riftprosjektet og Postoperative 
sykehus infeksjoner (POSI). 
 
Begge prosjektene viser svært positiv utvikling: 
Riftprosjektet registrerer alvorlige rifter grad 3 og 4 etter fødsel:  2012: 3,53%  2015: 1.77% 
 
POSI- postoperative sykehusinfeksjoner etter keisersersnitt: 2011: 8,6% 2015:5% 
 
Kvinneklinikken har fortsatt utfordringer med ujevn fødeaktivitet,  med spesielle utfordringer i 
sommerferieperioden. Det er gjennomført et samarbeidsmøte med OUS og Vestere Viken i 
januar 2016, disse møtene vil fortsette utover vinteren/våren. Hensikten er å finne gode løsninger 
gjennom samarbeid mellom foretakene. 
 
Psykisk helsevern 
Fra 1.7.2015 har Ahus økt egendekningen av psykisk helseverntjenester for voksne tilsvarende 8 
døgnplasser for psykosebehandling ved at Avdeling akuttpsykiatri har lagt om driften og utvidet 
med to døgnplasser. Avtalen med Oslo Universitetssykehus om kjøp av kapasitet innen 
psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri er som følge av dette redusert fra 28 til 18 døgnplasser. 
Endringen er en del av en større plan for omstilling og utvikling av divisjonens tilbud, økt 
aktivitet og tiltak for å skape økt økonomisk handlingsrom bl.a. til investeringer. 
 
En av de tre døgnenhetene ved Follo DPS i Ski er omgjort til en spesialenhet for pasienter med 
spiseforstyrrelser. Enheten ble åpnet november 2015 med 4 døgnplasser, og det er utarbeidet en 
plan for både innholdet i tilbudet og for oppbygging av kompetanse på området. Det er etablert 
rutiner for samarbeid med medisinsk divisjon og Avdeling akuttpsykiatri. Formålet er å avlaste 
Avdeling akuttpsykiatri og redusere behovet for bruk av tilsvarende tilbud ved Oslo 
Universitetssykehus. 
 
Som ledd i et langsiktig strategisk utviklingsarbeid i divisjon psykisk helsevern, er det i 2015 
gjennomført et større utredningsarbeid for modernisering av det desentraliserte tilbudet innen 
psykisk helsevern for voksne og for å tilpasse tilbudet til statlige krav og føringer. 
Utredningsarbeidet er skjedd i nært samarbeid med kommuner og bydeler i sykehusområdet, de 
ulike avdelingene innen psykisk helsevern for voksne, Avdeling for rus og avhengighet, 
tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentanter. Parallelt med denne utredningen er det også 
utredet tiltak rettet mot etablering av en mer sammenhengende akutt behandlingskjede og 
utbygging av ambulante og arenafleksible arbeidsformer ved DPS. Implementeringsplan for de 
ulike tiltakene fra rapportene er under utarbeidelse og vil bli realisert i 2016. 
 
Siden 2009 har Avdeling DPS sammen med Høgskolen i Gjøvik arrangert deltidstudiet “Åpen 
dialog, relasjons- og nettverksarbeid” (30 v.) I 2015 er det 18 personer som har avlagt eksamen, hvorav 
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9 fra Ahus, 3 fra kommunene i opptaksområdet, 3 brukerrepresentanter og 3 personer fra andre 
foretak. I 2016 endres studiet til 60 vekttall og har fått navnet “Dialogiske praksiser, 
nettverksmøter og relasjonskompetanse”. Det er planlagt opptak av 30 studenter høsten 2016. 
 
Prosjektet Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike (Romeriksprosjektet) startet i april 
2010 og ble avsluttet i september 2015. Hensikten var å prøve ut en forpliktende 
samhandlingsmodell for å bedre tjenestetilbudet til innbyggere med alvorlig psykisk lidelse, 
mange med samtidig ruslidelse, som har en særlig vanskelig livssituasjon. De positive erfaringene 
fra modellen er ivaretatt i nye retningslinjer for samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten innen feltet rus og psykisk helse. Den forskningsbaserte evalueringen av 
Romeriksprosjektet av brukerne er ventet klar i januar 2016.  
 
Kursrekken “Å ta seg frem i livet”, beregnet for pasienter, pårørende og andre interessenter, er 
videreført i 2015. Kursene er et samarbeid mellom avdeling DPS, Mental Helse og 
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Det har vært stor deltakelse på de tre 
kursstedene (Ski, Skedsmo og Stovner) og tilbudet har fått mange gode tilbakemeldinger fra 
deltakere og oppmerksomhet fra lokalpresse og tidsskrifter. 
 
Divisjon for diagnostikk og teknologi 
Divisjon for diagnostikk og teknologi har i 2015 arbeidet med å optimalisere egen drift.  
Divisjonens laboratorieavdelinger er akkredisert etter ISO EN 15189, unntatt avdeling for 
patologi som søker akkreditering sommer 2016. Resten av virksomheten skal være sertifiserbar jf 
krav i ISO 9001.  
 
Bildediagnostisk avdeling  startet prosjektet “ Optimalisering av kapasitet og tilgjengelighet” for å 
sikre at inneliggende og polikliniske pasienter får sine undersøkelser og svar til rett tid. Prosjektet 
skal bidra til å redusere ventetid/fristbrudd, redusere liggetid på inneliggende pasienter og gi 
større trygghet og forutsigbarhet for både pasient, klinikere og egen avdeling. Dette vil sammen 
med økt bemanning  og utvidet utstyrspark i 2016 gi bedre utnyttelse av utstyr og bemanning, 
samt kontroll på ventelistene.  
 
Etterspørselen etter bildediagnostiske tjenester er økende og det er store utfordringer med å 
rekruttere nok spesialister innen radiologi og sikre tilstrekkelig og godt nok medisinsk teknisk 
utstyr til å kunne holde frister for svartider og ventetider, samt  opprettholde kvaliteten på 
tjenestene. Spesielt gjelder dette nå Brystdiagnostikken. Forsinkelse i det regionale Ris/Pacs 
prosjektet er utfordrende og fører til forsinkelser i den daglige drift. Forsinkelsen vil gjøre det 
vanskelig å tilknytte seg flere modaliteter og annet nytt teknologisk utstyr.  
 
Mikrobiologisk avdeling har etablert nye metoder for sekvensering av bakterier og virus,som 
benyttes til høyoppløselig genotyping . De nye metodene erstatter eldre metoder med lavere 
oppløsning og høyere kostnadsnivå. 
 
Overvåkning av antibiotikabruk på sengepostene er en del av fire årlige prevalensmålingene av 
sykehusinfeksjoner. Forekomsten av postoperative sårinfeksjoner etter inngrep som inngår i 
NOIS insidensovervåking viser en positiv utvikling. Sykehuset har hatt flere MRSA utbrudd i 
løpet av året, og dette gir økt belastning på de berørte postene, laboratoriene og 
smittevernseksjonen. 
 
Direkte overføring av alle mikrobiologiske svar fra laboratoriedatasystemet til DIPS er innført nå 
i høst. Dette forkorter svartiden betydelig og er et viktig bidrag til rask og riktig 
infeksjonsbehandling. 
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Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi  har registrert stor økning innen 
genteknologiske analyser i 2015. Det skyldes til dels omlegging av analyser fra immunologisk 
plattform til genteknologisk plattform og økning av infeksjonstesting i inneværende år.  
 
I 2015 har instrument for testing av bla. hjertemarkører blitt koblet til vårt automatiske 
prøvehåndteringssystem. Denne omleggingen har gitt raskere prøvesvar. 
 
Immunologi- og transfusjonsmedisinsk avdeling har økt transfusjoner av blodprodukter, spesielt 
trombocyttransfusjoner, i forhold  til 2014. God ressursstyring og fullautomatisering av 
blodkomponentfremstillingen har bidratt til at avdelingen har håndtert dette. Avdelingens 
utfordring er til enhver tid å ha blodlager tilpasset varierende transfusjonsbehov. Behov for 
spesialprodukter er økende på grunn av økende antall kreftbehandlinger. 
  
Elektronisk blodbestilling via DIPS brukes nå ved all bestilling av blodprodukter, som gir bedre 
dokumentasjon av transfusjoner og muligheter for optimalisering av transfusjonspraksisen på 
Ahus.  
 
Avdeling for patologi  har brukt mye ressurser på gjennomføring av kreftpakkene. Avdelingen 
har fortsatt landets korteste svartid, tiltross for få patologer 
 
Innføring av væskebasert cytologi metode vil gi gode resultater, med reduksjon i andel uegnede 
prøver i livmorhalskreft-screening (fra 4,5 til 0,5% ) og økt sensivitet og kvalitet.  
 
Etterspørselen etter  patologitjenester øker, bla som følge av innføring av pakkeforløpene og 
persontilpasset medisin økende behov for diagnostiske markører. Samtidig  er mangel på 
spesialister i patologi en utfordring. Dette påvirker utvikling innen forskning og utvikling på 
avdelingen. 
 
Medisinsk teknologi og e-helse har deltatt arbeidet med etablering av to PCI- laboratorier, 
innføring av kjernejournal og utskifting av alle pc’er på sykehuset. Det har vært tett samarbeid 
med Sykehuspartner om å planlegge utviklingen av foretakets IKT infrastruktur. Flere regionale 
løsninger er innført på Ahus ihht plan fra regional digital fornying i HSØ. 
 
Utskifting og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og IKT har vært krevende på grunn av 
manglende investeringsmidler. Utskiftingsbehovet er økende og lav utskiftingstakt fører til større 
behov for service og vedlikehold. Økende etterspørsel etter behandlingshjelpemidler belaster 
sykehuset i en krevende økonomisk situasjon.  
 
Forskning og innovasjon 2015 
Antallet ansatte fra Ahus/Campus Ahus (UiO) som er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved 
Medisinsk fakultet, UiO, er ca.100. Omtrent halvparten av stillingene er eksternfinansiert. I 2015 
ble det avholdt 17 disputaser. Antallet publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift 
med Ahus adresse har de siste årene fluktuert mellom 220 og 250, og utgjorde i 2014 til sammen 
238. En komplett oversikt for 2015 er ikke tilgjengelig før i april 2016, men pr desember er det 
registrert 233 artikler. Det er 11 nye oppfinnelser (DOFIer) i 2015, en patentsøknad, to 
kommersialiseringsavtaler innmeldt via inven2, samt seks pågående innovasjonsprosjekter.   
 
Ahus fikk god uttelling fra søknader eksterne forskningsmidler i 2015. Til sammen 14 prosjekter 
fikk tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst: Dette gir en innvilgelsesprosent på 27 %. Samlet 
mottar Ahus 12 % av de utdelte HSØ-midlene, mens sykehuset i 2014 mottok 4 %. I tillegg 
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mottok fire nye prosjekter finansiering fra Kreftforeningen, ett mottok midler fra Ekstrastiftelsen 
og fire ble innvilget via Norges Forskningsråd . To studier koordinert fra Ahus med deltagende 
sykehus i alle regioner (Norwegian Cartilage Project og  A cluster randomized study on implenmentation of 
guidelines and evidence based treatments of psychoses ) mottok ved inngangen til 2015 finansiering via 
Helseforsk- tildelingen som er øremerkede midler til nasjonale nettverk forankret i nasjonal 
samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG).   I tillegg har flere studier mottatt mindre tildelinger 
fra Sophies Minde, og diverse legater og fond. Totalt ble det i 2015 innvilget i overkant av 
108 millioner kroner fra eksterne kilder, de fleste prosjektene har en varighet på tre år.  
 
Årlig tildeler Ahus internt ca 4 millioner kroner til forskningsmiljøene basert på 
publikasjonspoeng og 6 millioner basert på prosjektsøknad og ekstern fagfellevurdering. I 2015 
mottok 38 prosjekter strategiske forskningsmidler gjeldende for budsjettåret 2016.   
 
Ahus-forskere deltar i nasjonale og internasjonale tematiske nettverk innenfor ulike fagområder, 
og flere Ahus forskere er med i ledelsen av K.G. Jebsen sentre. Noen forsknings nettverk 
koordineres fra Ahus, bla OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research 
group).  Avdeling for helsetjenesteforskning har siden januar 2013 hatt rollen som koordinator av 
et nasjonalt helsetjenesteforskningsnettverk. Dette er den sjette nasjonale satsingen i regi av NSG.  
Ahus har i 2015 arbeidet strategisk  med å styrke klinisk forskning. Totalt er det meldt inn 32 nye 
kliniske behandlingsstudier dette året, noe som er en økning på 77 % sammenlignet med 2014. 
Tolv av disse studiene er publisert på helsenorge.no. Det er også utviklet en intern kursportefølje for 
forskere og andre interesserte bla innenfor good clinical practice (samarbeid med regional 
forskningsstøtte på OUS), personvern/etikk, helseøkonomi, spørreskjemautvikling/utforming og 
SPSS.  Som partner i det nasjonale forskningsinfrastruktur nettverket   NorCRIN, deltok Ahus på 
en større infrastruktursøknad til Norges forskningsråd i 2015 som ble innvilget. Dette innebærer 
at foretaket fra 2016 ytterligere kan styrke satsingen på klinisk forskning.   
 
Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. En arbeidsgruppe 
nedsatt av Felles forskningsutvalg har i samarbeid med Brukerutvalget på sykehuset utarbeidet 
forslag til organisering av strukturert brukermedvirkning. Per desember er åtte prosjekter fremlagt 
for vurdering i Brukerutvalget.  
 
I april arrangerte Ahus for syvende gang «Åpen Dag med fokus på fag og forskning».  Dette er en 
invitasjon til befolkningen i opptaksområdet, og mer enn 200 personer hadde møtt opp i 
Auditoriet for å høre foredrag om blant annet ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), parkinson, 
hjerneslag, utposinger på tykktarmen og utslitte knær. Foredragene er korte, og med god 
anledning til å stille spørsmål etterpå.  
 
Ahus inngikk i januar avtale om anskaffelse av det web-baserte verktøyet Induct, et lavterskel 
innovasjonssystem for mottak og prosessering av ideer og prosjekter til forbedring av 
eksisterende eller etablering av nye prosesser, tjenester og produkter i foretaket. Den nettbaserte 
løsningen skal forenkle samarbeidet om ideer og prosjekter innad i egen organisasjon og med 
andre helseforetak, kommunehelsetjeneste og andre eksterne samarbeidspartnere. Induct-
løsningen ble i løpet av året pilotert i Barne og Ungdomsklinikken med positivt resultat. Basert på 
erfaringer fra piloten blir det nå utarbeidet en plan for hvordan systemet skal brukes videre i 
sykehuset. 
 
Forskningens utfordringer er bla at det i  et ungt universitetssykehus er vanskelig for fagfolkene å 
finne tid til forskning i en travel klinisk hverdag. Det mangler dessuten vitenskapelige 
utviklingsmuligheter i form av hele eller delte postdoc stillinger for talentene etter at de har 
disputert. Samtidig strever Campus Ahus (UiO) med å skaffe professorkompetente søkere til 
utlyste vitenskapelige stillinger.  
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Kompetanseutvikling og kompetansestyring 
Det er utarbeidet ny overordnet prosedyre om kompetansestyring for alle sykehusets enheter. 
Prosedyren er et verktøy for ledere på alle nivå for å planlegge, gjennomføre og evaluere 
kompetanseutvikling.   

Kompetansemodulen i GAT er tatt i bruk ved 30 enheter ved helseforetaket. Denne brukes for å 
registrere og dokumentere kompetanse for ansatte. Sjekklister i Læringsportalen er også blitt tatt i 
bruk som et hjelpemiddel til dokumentasjon av opplæring (for eksempel e-læring, 
nyansattopplæring og avansert utstyr).  
 
E-læring er et viktig virkemiddel for opplæring, og er sentralt i utvikling og dokumentasjon av 
kompetanse. Det er en økende interesse for utvikling av e-læringskurs, og e-læringsskolen er 
arrangert tre ganger i år. Ahus har i overkant av 300 kurs i sin kurskatalog og 90 % av disse er 
produsert ved helseforetaket. Antall gjennomførte e-læringskurs er ca 38 000 og HSØs mål om 
gjennomføring av minimum 2 kurs pr ansatt er nådd. Helseforetakets obligatoriske 
nyansattprogram for ansatte er revidert, komprimert og noe er gjort om til e-læringskurs. 
 
25 ansatte fra ulike profesjoner ved helseforetaket har gjennomført studie i kunnskapsbasert 
praksis (KBP). Totalt har 91 ansatte utdanningen, og har blant annet bidratt med å ferdigstille og 
utvikle fagprosedyrer til bruk i Kunnskapssenteret. 
 
Praksisstudier i helseforetaket er viktig for utdanning av helsefaglige profesjonsutdanninger. 950 
studenter fra bachelorutdanningene og100 studenter fra videreutdanningene har hatt 
praksisstudier ved helseforetaket. I tillegg har vi hatt undervisning av 670 medisinstudenter. 
Sammen med høgskolene arbeides det systematisk for å øke antall praksisplasser og utvikle Ahus 
som læringsarena for studentene. Det er opprettet et 2-årig samarbeidsprosjekt med kombinerte 
stillinger mellom sykehuset og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten er å innhente erfaringer 
om dette er et tiltak for å bedre kvaliteten på studentenes praksisnære læring, og styrke samarbeid 
mellom praksisstedene og høgskolen. Samarbeidsavtale med Jessheim videregående skole om 
praksis for helsesekretærelever fra 2016 er inngått. 
 
Helseforetaket har utdannet 7 lærlinger i helsearbeiderfaget, som har hatt 2 års læretid ved Ahus. 
Lærlingene er meget godt fornøyd med læretiden, og opplever å ha fått en høy kompetanse fra 
arbeid i sykehus.  
 
Det er under utvikling en foretaksovergripende utdanningsstrategi for alle fag og profesjoner som 
har pasientrelaterte oppgaver eller som understøtter pasientbehandling. Strategien inkluderer 
Ahus som lærings- og praksisarena for egne ansatte, elever, studenter og lærlinger. 
 
Det har vært høy kursaktivitet ved Simuleringssenteret som brukes til kurs/fagdager/ 
ferdighetstrening for ansatte, medisinerstudenter og eksterne aktører.  Fullskala simulering er mye 
brukt til teamtrening for spesialavdelinger/sengeområder og for medisinske-/ traumeteam. Det er 
økende forespørsel og behov for simulering som læringsmetode og utfordinger med å dekke 
dette behovet. 
 
Et av Ahus sine lokale mål er innføring av verktøy for risikovurdering (early warning score- 
EWS), for å sikre tidlig og korrekt intervensjon ved forverring i pasientens tilstand. Det har vært 
gjennomført 29 heldagskurs (proAct-kurs) med teori og casetrening for 564 ansatte i forhold til: 
ABCDE - observasjonskompetanse, NEWS og ISBAR-kommunikasjonsmetode. 11 somatiske 
avdelinger har innført EWS, opplæringen implementeres videre i 2016. Undervisningskonseptet 
er felles for leger, sykepleietjenesten, fysioterapeuter, radiografer og ergoterapeuter.  
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Ressursstyring og ledelse 
Ahus har arbeidet aktivt med  ressursstyring også i 2015. Et viktig tiltak har vært å etablere felles 
praksis for bemanningsbudsjett og bemanningsplaner i hele foretaket og  sikre oppfølging og 
etterlevelse av denne. Ahus er kjent med Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleie-
ressursene i helseforetakene, som presenterer noe av utfordringsbildet rundt ressursstyring. 
Foretaket vil styrke arbeidet rundt aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging,  gode arbeidsplaner og 
daglig ressursstyring i 2016. 
 
Ahus lederskole har hatt stor aktivitet gjennom 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 . På mellomlederprogrammet, som 
går over et år, jobber f.eks. alle deltakerne med egne driftsrelaterte prosjekter/prosesser gjennom 
hele programmet.  
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
Vedtatt HMS-plan 2015 er lagt til grunn for arbeidet i 2015 med å nå målene for reduksjon i 
sykefravær, reduksjon i AML-brudd og gjennomføre HMS-opplæring. Disse målområdene vil bli 
videreført i HMS-plan 2016-2018, og det arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak for å nå 
HMS-målene.  
  
HMS-systemet (prosedyrene) ble ferdigstilt i begynnelsen av 2015. Implementering av systemet 
skjer blant annet gjennom informasjon i ledermøter, nyhetsbrev til ledere og gjennomføring av 
opplæringsplan HMS. 
  
Opplæringsplan i HMS er gjennomført i 2015. I tillegg er det gjennomført: 
• Et ekstra 40-timers kurs for verneombud og AMU-medlemmer  
• Ny tredagers HMS-opplæringen for ledere  (første kull)    
• Utviklet et nytt e-læringskurs som alle ansatte må gjennomføre knyttet til ID-kort. 
  
Pilotperiode for lokale AMU ved to klinikker/divisjoner (BUK og KD) er gjennomført i 2015. 
Pilotperioden er forlenget frem til sommer 2016. Det gjennomføres en evaluering av ordningen i 
februar 2016. Evalueringen vil være med å danne grunnlag for veien videre. 
 
Det er gjennomført tre revisjoner knyttet til strålevern i 2015. Revisjoner knyttet til HMS-
opplæring ble ikke gjennomført på grunn av begrenset  kapasitet til revisjonsledelse. For 2016 er 
det planlagt revisjoner innen de samme områdene, strålevern og HMS-opplæring. 
  
En egen IA- handlingsplan skal sikre at Ahus arbeider aktivt for å nå de overordnede målene i 
IA-avtalen, som er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere 
sykefraværet og hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet. I plan for 2015-2018 har det vært 
arbeidet med å videreutvikle målrettede tiltak for reduksjon av sykefravær. Høsten 2015 har den 
partssammensatte arbeidsgruppen arbeidet med evaluering og revisjon av seniorpolitikk på Ahus.  
  
Ahus og divisjonene/klinikkene har også i 2015 hatt samarbeidsplaner med BHT, og arbeidet 
med samarbeidsplaner for 2016 er godt i gang. 
 
Omdømme 
Å bygge tillit til pasienter, pårørende, publikum, sentrale samarbeidspartnere og eiere er en 
integrert og viktig del av arbeidet med å tilby helsetjenester av høy kvalitet. Et godt omdømme er 
et spørsmål om tillit. Den skapes i vårt møte med pasienter og pårørende, og gjennom gode 
resultater på sentrale områder i vår virksomhet.  
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Omdømmeundersøkelsen til Helse Sør-Øst viser stor tillit til det samlede sykehustilbudet der folk 
bor. Resultatene fra september 2015 er de beste siden målingene startet opp i 2011. Ahus 
opplever framgang på de fleste områder, for tredje måling på rad. Samtidig viser undersøkelsen at 
Ahus ennå har utfordringer knyttet til de ulike omdømmeområdene, og fortsatt har signifikant 
lavere skåre enn de øvrige sykehusene på flere av spørsmålene. 
 
Det er et mål å videreføre arbeidet med å bedre omdømmet til Ahus gjennom en tydelig felles 
retning, godt planmessig arbeid og god kommunikasjon. Åpen dialog og formidling internt i hele 
organisasjonen er en forutsetning for å lykkes. Samtidig er det viktig å synliggjøre vår virksomhet 
og våre resultater på en tilgjengelig og troverdig måte. 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
 
Psykisk helsevern 
Det har vært gjennomført flere omstillingsprosesser  i 2015. Prosjekt omstilling av DPS har 
ferdigstilt sin rapport, og arbeidet med utvikling av DPS videreføres med en konkretisering av 
fire fokusområder:  
• Organisering og arbeidsform i den polikliniske virksomheten  
• Den ambulante virksomheten – ambisjonen er å forstå ambulante tjenester som å arbeide ut mot, 

sammen med og/eller gjennom blant annet kommuner/bydeler. 
• Gjennomgang av døgntilbudet i DPS, herunder definere hvilke pasienter skal bruke 

sengeplassene i DPS 
• Implementere ny akuttbehandlingskjede, hvor tilgjengelighet og enhetlig arbeidsform er 

fokusområder.  
 
Dette arbeidet vil i løpet av våren 2016 involvere fagpersoner og fagmiljøene.  
 
Organisasjonsstrukturen i divisjonen endres etter planen i februar 2016. Endringen medfører at 
dagens fire DPS blir egne avdelinger i divisjonen. Divisjonens ledergruppe vil da gjenspeile den 
underliggende virksomhet. I tillegg til disse områdene utføres det i det daglige veldig mye god 
pasientbehandling og lokalt utviklingsarbeid i avdelinger, seksjoner og enheter. 
 
Pasientsikkerhetsutvalg etableres på divisjonsnivå, formålet er læring på tvers og styrke fokuset på 
pasientsikkerhet i divisjonen  
 
Ortopedisk klinikk 
Kommunene har vedtatt at Follo legevakt skal inngå i Follos lokalmedisinske senter og legevakt 
fra 2016. Follo legevakt på Ski skal derfor virksomhetsoverdras fra Akershus Universitetssykehus  
til kommunene 1.3.2016.  
 
Utvikling av skadelegevakttilbudet ved Ahus er under utredning. I dag gis det et tilbud på 
Nordbyhagen og på Ski sykehus. Det legges opp til å over å overføre skadelegevakttilbudet ved 
Ahus til kommunene fom 01.09.2016. Fra samme tidspunkt vil Ahus legge om sine tjenester for å 
gi et best mulig tilbud til pasienter som er vurdert av primærhelsetjenesten. Ahus vil ivareta og 
utvikle sine forpliktelser som spesialisthelsetjeneste, herunder vurdere etablering av et ortopedisk 
skademottak med døgnfunksjon, som erstatning for dagens skadelegevakt 
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Sentral stab 
Omorganiseringsprosessen som startet opp i 2014, jfr. Årlig melding 2014, ble fullført i 2015. 
Enhet for medisin og helsefag ble etablert. Enheten erstatter tidligere “Utviklingsenhet” og 
“Fagdirektør med underliggende staber”. 
 
Sorgstøtte 
Tilbudet om sorgstøtte overføres fra Enhet for medisin og helsefag til Medisinsk divisjon i 2016. 
 
Forskning og innovasjon 
I løpet av 2015 har det vært arbeidet med å synliggjøre forskning og utdanning som deler av 
kjernevirksomheten i alle divisjoner og klinikker. Det er nå utnevnt en forskningsansvarlig i hver 
divisjon/klinikk. Vedkommende er fullverdig medlem i ledergruppen og skal således ha reell 
innflytelse på strategisk planlegging i divisjonen/klinikken. Forskning og utdanning inngår 
rutinemessig i tertialoppfølgingene.  Disse tiltakene skal bidra til å styrke og synliggjøre 
universitetsfunksjonene ved Ahus. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for 
helseforetaksgruppen 

• Helse Sør-Østs visjon er å skape: 
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som 
en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, 
kvalitet og pasientsikkerhet: 
• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
Ventetiden er redusert i 2015 fra gjennomsnittlig 79 dager i januar til 66 dager i desember. 
Andelen fristbrudd er redusert fra ca 10% i januar til ca 1% i. I 2015 har arbeidet med å 
redusere antall pasienter på ventelisten hatt prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter pr mnd viser at det er avviklet mange pasienter med lang ventetid i 2015 og at 
andelen avviklede langtidsventere har gått ned mot slutten av året. Arbeidet med å redusere 
ventetiden vil fortsette også i 2016. Andelen fristbrudd pr mnd har også hatt en positiv 
utvikling i 2015 og lovendringene 1.11.2015 har bidratt til økt oppmerksomhet på reduksjon 
av antall fristbrudd.  
 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
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 %.  Gjennomsnittet av fire prevalensmålinger i 2015 er 2,9%. 
Foretaket innfrir dermed målkravet. 
 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
I desember 2015 fikk 78 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Dette er bedre enn snittet for 2015 på 
64 %. 
  
For pasienter i pakkeforløp for kreft er tilgjengelighet og fastsatt løp fram til oppstart 
behandling ivaretatt i samsvar med kravene. For øvrige pasientgrupper er det iverksatt flere 
tiltak for å gi bedret tilgjengelighet: legelister fram i tid, rollebaserte legetimer på legelister frem 
i tid, oppfølgingsrutiner i avdelinger med månedlig rapportering og driftsmøter, bistand fra 
sykehuspartner i arbeidet med ventelister, kveldspoliklinikk, avdekke flaskehalser og etablere 
samarbeidsrutiner mellom fagansvarlige leger og merkantilt personell med ansvar for 
timeregistrering og pasientkommunikasjon.  
 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 

egen enhet. 
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80% av de ansatte svarte på medarbeiderundersøkelsen i 2015. Hovedtrekkene fra 
Pulsmåleren 2015 på foretaksnivå er at resultatene er på samme nivå (12 av 18 temaområder) 
eller bedre (6 av 18 temaområder) enn i 2014. På foretaksnivå er det ikke nedgang på noen 
områder i 2015. Samtidig registreres at kun 56 prosent av deltakerne sier de var involvert i 
oppfølgingen av fjorårets undersøkelse. Alle enheter skal gjennomføre oppfølgingsmøter og 
sammen utarbeide bevarings- og forbedringstiltak som skal inn i den elektroniske 
handlingsplanen innen 31.1.16. Alle rapporter er nå distribuert til ledere og lagt ut på 
fellesområde.  
 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

     Foretaket arbeider kontinuerlig med effektiviseringstiltak for å tilpasse driften til  
økonomiske rammebetingelser og øke avsetningene til investeringer.  Høsten 2015 
viste månedsregnskapene en positiv utvikling.  Foreløpig årsresultat viser et negativt avvik på 
ca 98 mill kr på årsbasis. Det vises til nærmere omtale under pkt 1.3 

 

3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015 

3.3. Tildeling av midler 
Drift og investering 
• Akershus universitetssykehus skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer 

pasientene til gode. Akershus universitetssykehus skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Oversikt tildelte midler: 

Akershus universitetssykehus HF  Budsjett Regnskap 
Basisramme  5 546 286  5 546 286 
herav kvalitetsbasert finansiering, post 71  32 377  32 377 
Forskning 38 001  38 001 
herav fra basisramme RHF post 72 26 891  26 891 
herav fra tilskudd post 78 11 110  11 110 
Statlige tilskudd 1 864  1 864 
ISF- refusjoner  1 827 956  1 822 383 
Sum inntekter 2015  7 414 107  7 408 534 
Kompensasjon dekning økte pensjonskostnader - 11531  

 
7 302 
579 

 

 
Helseforetaket legger til grunn eiers forutsetninger for tildeling av midler 
 
• Akershus universitetssykehus skal avsette nødvendige midler til utbygging og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp 

tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner og bydeler i helseforetakets opptaksområde. 
• Virksomheten innen ”Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er gitt fra Helse Sør- Øst 

RHF. Midler til finansiering av ”Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen over, men kommer i tillegg. 
 
Midler til finansiering av Raskere tilbake bevilges av Helse Sør-Øst etter søknad fra Ahus. 
 
Resultat 
• Årsresultat 2015 for Akershus universitetssykehus HF skal minst vise balanse. 
Foreløpig regnskapsresultat viser et negativt resultat på ca 98 mill kr på årsbasis.  
Foretaket har et positivt inntektsavvik i forhold til budsjett på 44,3 mill kr. Dette skyldes blant 
annet salg av Stensby sykehus i november som ga en ekstra inntekt på 22,2 mill. kr. I tillegg er det 
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et positivt avvik 22,3 mill. kr på andre øremerkede tilskudd, som er inntekter som har en 
tilsvarende kostnadsside. De aktivitetsbaserte inntektene for 2015 har et positivt avvik, men 
avviket ble i desember redusert med en tilsvarende inntektsreduksjon på ca. 18 mill kr som gjaldt 
ISF-avregning for 2014. Akkumulert per desember er derfor disse inntektene ca. i balanse i 
forhold til budsjett. 

 
Driftskostnadene i foretaket viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 140,4 mill. kr per 
desember 2015. Varekostnader/medikamenter, gjestepasienter og ekstern innleie står for ca. 137 
mill. kr av avviket (98%).  
Dette er kostnadspostene med størst avvik i 2015: 

• Medikamenter inklusive dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler: -38 mill. kr  
• Blodprodukter: -14 mill. kr 
• Gjestepasienter og kjøp fra private: -36 mill. kr 
• Ekstern innleie: -32 mill. kr 
• Andre medisinske forbruksvarer: -10 mill kr.  

 
På kostnadssiden trekker lavere lønnsoppgjør i 2015 enn budsjettert i riktig retning, men økte 
variable lønnskostnader og økte årsoppgjørsavsetninger til overlegepermisjoner og overførte 
feriedager spiser opp mye av denne besparelsen. 

 
Regnskapsresultat per desember 2014 var på ca. -250 mill. kr, så 2015 resultatet er vesentlig 
forbedret sammenliknet med 2014. 

 
Likviditet og investeringer 
• Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 skal ikke benyttes til investeringer 

i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye 

investeringsforpliktelser. 
• Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler i 

2015. 
Foretaket legger til grunn Helse Sør-Østs føringer og rammebetingelser i økonomistyringen. 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
• Akershus universitetssykehus skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 
• Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende 

ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette behovet. 
Foretaket legger til grunn Helse Sør-Østs føringer og rammebetingelser i økonomistyringen. 
 

3.4. Aktivitet 
• Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2015. 
• Aktiviteten i 2015 skal være innrettet for å ivareta mål om tilgjengelighet og mål om høyere vekst innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. 
Planlagt (krav i OBD) og faktisk aktivitet. Kommenter tabellen 
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Aktivitet i 2015 Somatikk VOP BUP TSB 
 Plan Faktisk Plan Faktisk Plan  Faktisk Plan Faktisk 
Totalt antall DRG-poeng i henhold 
til ”sørge for”-ansvaret (døgn, dag, 
poliklinikk - biologiske legemidler og 
pasientadministrerte kreftlegemidler) 88 235 

 
 
 

88 811 

 

Pasientbehandling - sørge for (2014-tall i parantes) 
- Antall utskrevne pasienter, 

døgnbehandling 61 556 62 465 3 769 4633  100 168 785 763 
- Antall liggedøgn døgnbehandling 235 144 234 411 66 848 63433 6 351 5 707  22 018 18 836 
- Antall oppholdsdager 

dagbehandlinger 28 691 28 272  0 0 2 280 2 656 0 0 
- Antall inntektsgivende polikliniske 

konsultasjoner 250 944 
264 227 
(248999) 130 650  

128 342 
(123147) 85 588 

86 142 
(83395) 26 625 

24 762 
(23673) 

 
Aktiviteten innenfor somatisk område har i 2015 vært høyere enn planlagt når det gjelder antall 
DRG-poeng, antall utskrivninger og antall polikliniske konsultasjoner. Antall dagbehandlinger og 
antall liggedøgn har vært lavere enn planlagt. Redusert liggetid og flere utskrivinger gir kortere 
gjennomsnittlig liggetid. 
 
Innen psykisk helsevern har aktiviteten innen BUP vært høyere enn planlagt. Innen VOP er antall 
døgnopphold høyere enn planlagt, mens antall polikliniske pasienter er lavere. Økningen i antall 
døgnopphold skyldes overføring av aktivitet fra Gaustad. Aktiviteten innen TSB har vært noe 
lavere enn planlagt. Enkelte enheter innen TSB har lavere beleggsprosent en planlagt på grunn av 
få henvisninger, samt at en del pasienter ikke har benyttet tilbudet som avtalt. Plantallet for 
polikliniske konsultasjoner VOP alderspsykiatri var ved en feil satt ca. 2000 konsultasjoner for 
høyt. Korrigert for dette ligger resultatet om lag på plantallet. Polikliniske konsultasjoner ved 
DPS er i tråd med plantallet. Ved både VOP, BUP og TSB er økningen i antall polikliniske 
konsultasjoner økt vesentlig mer fra 2014 enn det som var forutsatt fra HSØ ved utarbeidelse av 
økonomisk langtidsplan. 
 

3.5. Pasientenes helsetjeneste 
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. 
Det er iverksatt en rekke tiltak internt for økt tilgjengelighet, bedre kapasitetsutnyttelse og 
reduserte ventetider. I april 2015 ble det etablert en ressursgruppe med formål å bidra til bedre 
tilgjengelighet gjennom systematisk analyse og forbedringstiltak. Arbeidsgruppen har arbeidet tett 
med de kliniske avdelingene og sykehusets analyseavdeling. Gjennomsnittlig ventetid for alle 
pasienter er redusert i 2015 og gjennomsnittlig ventetid er nå <100 dager. På noen fagområder 
har foretaket fått bistand fra Fritt sykehusvalg og Sykehuspartner i deler av dette arbeidet.  
 
Gjennomførte tiltak ved Ahus i 2015 for å øke tilgjengelighet og kapasitetsutnyttelse er beskrevet 
i neste punkt.  
 
• Akershus universitetssykehus skal gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid mellom 

sykehusene, herunder sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og særskilt vurdere 
hvilke konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider og øke effektiviteten hos enheter som er mindre effektive 
enn gjennomsnittet, implementere faglige retningslinjer og standardisere pasientforløp, identifisere flaskehalser i 
pasientbehandlingen og konkrete tiltak for å avhjelpe disse, sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at 
kapasiteten ved poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet samt identifisere tiltak for 
hvordan private aktører kan benyttes mer målrettet. 

Flere nasjonale og regionale tiltak har hatt betydning for forankring og gjennomføring av  
forbedringsarbeidet ved Ahus. Eksempler er innføring av Pakkeforløp kreft og lovendringene i 
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pasient og brukerrettighetsloven fra 1.11.2015, samt løpende oppfølgingsmøter med Helse Sør-
Øst.  
 
Foretaket har opprettet to ressursgrupper som koordinerer arbeidet med hhv Pakkeforløp kreft 
og tilgjengelighet/kapasitetsforbedringer. Det har  vært arbeidet spesielt med å sikre korrekte 
aktivitets- og styringsdata. Ressursgruppene gir de kliniske fagavdelingene  bistand til opplæring 
og kompetanseheving i egen enhet, samt hjelp til analyse, tolking og kvalitetssikring av 
arbeidsprosesser knyttet til henvisninger, ventelister og annet pasientadministrativt arbeid.  
 
Klinikker og divisjoner har gjennomgått og ryddet i  ventelister, laget langtidplaner  for 
legekonsultasjoner  fram i tid og laget rutiner for direktebooking. Avdelinger med spesielle 
utfordringer har systematisk kartlagt forbedringsområder og iverksatt korrigerende tiltak for å øke 
tilgjengeligheten. Det systematiske forbedringsarbeidet har gitt gode resultater, og arbeidet 
videreføres i 2016 i samsvar med krav gitt i Oppdrag og bestilling 2016.  
 
Ahus har gjennom 2015 fått bistand fra Fritt sykehusvalg på fagområdene Gastrokirurgi, 
Ortopedi og Plastikkirugi i arbeidet med å redusere antall langtidsventende. Innsatsen for å 
behandle pasienter som har stått lenge på venteliste, førte til lang gjennomsnittlig ventetid for 
«avviklede» frem til oktober. Tilstrekkelig lang planleggingsperiode og god kontroll  på ventelisten 
(uavhengig av hva det ventes på) er en forutsetning for å sikre effektiv drift. Aktivitetsøkningen 
på poliklinikkene fortsatte i 2015, med en økning på 6% fra 2014. 
  
Som forberedelse til lovendringene i Pasient og brukerrettighetsloven, er det gitt  
opplæringstilbud og  informasjon til alle ansatte. Det er  gjennomført intern opplæring på 
forespørsel fra avdelinger, gitt særskilt informasjon til merkantilt nettverk,  utarbeidet 
informasjonsmateriell,  utarbeidet rapportveileder for rapportering av fristbrudd og ventetid i 
DIPS,  samt planlagt innføring av ny fristbruddportal.  
 
På grunnlag av flaskehalser som ble identifisert i Sengeoptimaliseringsprosjektet, er det  iverksatt 
flere konkrete tiltak for å håndtere aktivitetsveksten og unngå korridorbelegg.  Hovedtiltakene for 
perioden 2015-2019 er : 

• Omgjøre alle pasientrom i hovedbygget som har vært brukt til  andre formål  til 
sengerom for pasienter  

• Utnytte bedre og utvide den bildediagnostiske kapasiteten på kort og lang sikt. 
• Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten for å øke utnyttelsen av de kommunale 

akutte døgnplassene (KAD) 
• Implementering av  “intern beste praksis” for sengeoptimalisering skal gjennomføres i 

alle avdelinger iht definerte tiltaksplaner.  
• Etablering av standardiserte rutiner for øyeblikkelig-hjelp poliklinikker og utskrivning 

prioriteres i alle avdelinger. 
 
Det er utarbeidet konkrete tiltak under hvert av punktene som er delvis gjennomført i 2015, og 
som vil videreføres i 2016. Sykehuset ser allerede positive effekter i form av redusert liggetid og 
færre korridorpasienter. Optimalisering av kapasitet og effektivitet på bildediagnostisk avdeling er 
gjennomført som et delprosjekt i kapasitetsprosjektet «Sengeoptimalisering» i 2014-2015. 
Kapasieteten innen bildediagnostikk er bedret gjennom  økt bemanning, bedre utnyttelse av 
eksisterende utstyr og samarbeid på tvers av avdelinger om gode pasientforløp. 
 
Det har vært jobbet med konkrete tiltak for å optimalisere drift og utnyttelse av foretakets 
intensiv- og overvåkningskapasitet, samt øke pasientsikkerheten. System for risikovurdering, 
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National Early Warning Score (NEWS) er innført i 2015. Dette skal sikre tidlig og korrekt 
intervensjon ved forverring av pasientens tilstand.  

 
• Det regionale helseforetaket er pålagt å legge fram for departementet en plan med konkrete tiltak for å redusere ventetider 

og implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen 
samlet, innen 1. april 2015. Departementet vil legge planene til grunn for oppfølgingsmøtene gjennom 2015. 
Helseforetaket vil i eget brev bli gitt nærmere anvisning om hvordan en slik plan skal utarbeides og frist for innsending av 
bidrag til Helse Sør-Øst RHF. 

• Ingen fristbrudd. 
Ahus har fulgt prognose utarbeidet i mars 2015 for andel ventende og andel fristbrudd  for 2015. 
Andel fristbrudd i desember var 1% og antall ventende er redusert med 18%, herav mange 
langtidsventende. Det har vært arbeidet med å redusere etterslepet på kontroller parallelt med 
arbeidet med ventende.  
 
• Det skal etableres flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer. 
• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp skal være 70 prosent.  
Akershus universitetssykehus har inkludert de fleste pasienter som har kreft i Pakkeforløp for 
kreft. Resultatet for 2015 viser 79% for Ahus  
 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp skal være 70 

prosent.  
For Ahus samlet viser rapport fra NPR at kun 57% av pakkeforløpene er innenfor standard 
forløpstid. Ahus har et eget monitoreringsverktøy som viser at for de pasienter som starter 
behandlingen i eget foretak er 64% innenfor forløpstid. Det har vært en forbedring av resultatene 
gjennom året og perioden september-desember 2015 viser at 75% av de pasientene som ivaretas 
av Ahus alene er innenfor standard forløpstid. For samme periode har NPR 64% for Ahus. 
Årsaken til avviket på tallene internt og det som NPR har skyldes de forløp som igangsettes på 
andre sykehus og hvor forløpstiden ikke overholdes. Det er spesielt for Prostata kreft 
forløpstiden ikke overholdes, bla fordi pasienten ønsker RALP (robotlaprascopi) eller skal starte 
med strålingbehandling. Kun 35% av pasienter i pakkeforløp som skal starte med stråling får 
igangsatt behandling innenfor standard forløpstid.  
 
• Pasienter som henvises til pakkeforløp skal få god informasjon fra sykehuset om forventede forløpstider for de ulike fasene 

i pasientforløpet. Terminologien i de nasjonale pakkeforløpene skal være førende for alle informasjonstekster. 
• Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 
• Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer tilgjengelig på internett slik at 

både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger vet hvor de skal henvende seg. 
 
Standardisering av pasientforløp i 2015 har i all hovedsak dreid seg om implementering av de 28 
pakkeforløpene for kreft og stegene i forløpet (fra henvisning mottatt til behandling) er igangsatt. 
Ved Ahus er 79% av kreftpasienter inkludert i Pakkeforløp for kreft.  Det gode resultatet er 9% 
over det nasjonale målet. Nasjonale retningslinjer og føringer er fulgt.  Ahus har hatt en regional 
koordinerende funksjon i forbindelse med implementeringen.  
 
Det er meldt to utfordringer lokalt i forbindelse med implementeringen av pakkeforløp for kreft:  
• Følge opp forløp i henhold til krav når pasienter er i ett forløp, men mottar helsehjelp fra to 

eller flere sykehus i forløpet fordi Ahus ikke har behandlingstilbudet som pasienten 
ønsker/har behov for (eks RALP). 

• Når pasientene blir kontaktet raskt pr telefon for tildeling av time for oppstart av utredning, 
opplever forløpskoordinator at pasienter som er henvist til sykehuset med begrunnet 
mistanke om kreft ikke er tilstrekkelig informert om dette fra sin fastlege.  
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Iverksatte tiltak i forbindelse med Pakkeforløp kreft har vist seg å ha overføringsverdi til andre 
pasientforløp ved Ahus.  
 
Det har vært en utstrakt deling av erfaring og kunnskap mellom foretak i Helse Sør-Øst i dette 
arbeidet. Dt er igangsatt tiltak for å redusere ikke- medisinsk begrunnet ventetid for pasienter 
som skal ha helsehjelp fra mer enn ett sykehus i sitt forløp. Det er utarbeidet regional 
kodeveileder for pakkeforløpene og det samarbeides i regionen om gode  monitoreringsverktøy. 
Forløpskoordinatorer og forløpsledelse har tilgang til et internt monitoreringsverktøy som gir god 
styringsinformasjon.  
 
Følgende er etablert: 

o Et regionalt nettverk for den nye funksjonen som forløpskoordinator.  
o En internettside med oversikt over alle Pakkeforløp og kontaktinformasjon til avdelinger 

og forløpskoordinatorer. Denne siden oppdateres ved endringer. 
o Forløpskoordinator for alle Pakkeforløp med funksjoner som anbefalt fra 

Helsedirektoratet. 
o Nettverk for forløpskoordinatorene som ønskes videreført i 2016 
o Slotter innen bildediagnostikk for hvert pakkeforløp.  
o Flere multidisiplinære møter (MDT).  
o Diagnostisk enhet er i drift og erfaringene og tilbakemeldingene er gode. 
o En ressursgruppe for pakkeforløp for kreft som har bidratt til internt opplæring, 

samarbeid mellom avdelinger og informasjon til fastleger i opptaksområdet. Foretaket 
ønsker at denne ressursgruppen skal fortsette også i 2016.  

  
• Helseforetaket skal delta i arbeidet med å videreutvikle prostatasentrene i regionen slik at det sikres kvalitet i den 

kirurgiske kreftbehandlingen. 
Ahus har ikke søkt om status som prostatasenter i Helse Sør-Øst (2012), men driver 
virksomheten på lik linje med prostatasentre i regionen når det gjelder pakkeforløp, utredning, 
operativ behandling og tverrfaglige møter. 

 
• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
Modellen for kvalitetsbasert finansiering og konsekvenser for Ahus ble gjennomgått som temasak 
i ledermøtet 10.februar 2015. Det ble ikke igangsatt spesifikk oppfølging knyttet til dette, men 
allerede igangsatte prosesser vil bidra til oppfølging av de områdene som ga foretaket en lav 
uttelling i KBF. Aktuelle områder og prosesser som Ahus arbeider systematisk for å forbedre er 
blant annet: 

- Tilgjengelighet og kapasitet  
- Pasientsikkerhetskampanjen 
- Arbeid for å bedre pasientopplevd omdømme 

 
• Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd. 
Ahus opprettet i desember 2012 et ungdomsråd som en prøveordning. Etter gode erfaringer med 
prøveordningen ble ungdomsrådet etablert som en fast ordning i 2013. Ungdomsrådet består av 
11 rådsmedlemmer i alderen 15-21 år. 
 

3.6. Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Helse Sør-Øst RHF vil videreføre arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder. 

Potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus skal utnyttes 
for å bidra til en avlastning av Akershus universitetssykehus og redusere fremtidig arealbehov ved Oslo 
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universitetssykehus. Akershus universitetssykehus skal bidra i arbeidet med å utarbeide en plan for tiltak og 
gjennomføring, samt bidra i gjennomføringen av planen. 

Ahus deltar i det regionale arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus 
sykehusområder. Lokalt arbeides det med tiltaksplaner for kapasitetsforbedring både på kort, 
mellomlang og lang sikt gjennom Sengeoptimaliseringsprosjektet, se omtale under pkt 3.5 og 
Utviklingsplan for Ahus 2015-2030, se omtale i del III, Styrets plandokument. 
 
• Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Helseforetaket skal 

bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 
Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre har undersøkt og publisert resultatene i rapporten 
«Sykehusvis innrapportering til nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Her offentliggjøres 
dekningsgraden for de nasjonale registrene for hver region og tilhørende foretak. Ahus har pr. 
mai 2015 en innregistreringsprosent på 76%. På dette tidspunktet registreres ikke data i Norsk 
hjertestansregister, Nasjonalt register for KOLS, Diabetesregister for voksne, Nasjonalt register 
for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer, Norsk gynekologisk endoskopiregister, 
Gastronet, Nasjonalt traumeregister, Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa. Det er 
ulike årsaker til at vi ikke har 100% innregistrering. Foretaket fortsetter innsatsen for å øke 
registreringsfrekvensen for aktuelle pasientgrupper i 2016. 
 
Ahus har fått godkjent sin databehandleravtale for Nasjonalt traumeregister og planlegger 
oppstart av registrering primo 2016.  

 
• Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister. 
Helseforetaket overfører data iht gitte retningslinjer 
 
• Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og 

offentligheten på egnet måte. 
Helseforetaket  publiserer ukentlig 3-3 meldinger om alvorlige hendelser på internett  (foretakets 
hjemmeside). Brukerutvalget er representert i foretakets Kvalitets- og pasientssikkerhetsutvalg, 
som bla systematisk gjennomgår uønskede hendelser, gir tilbakemeldinger i linjen om funn og har 
fokus på foretaksovergripende tiltak og følger opp tilbakemeldinger fra Helsetilsyn, 
Pasientombud, Brukerutvalg og andre på strategisk nivå. 
 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på 

regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri prioriteres. Veksten 
måles blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. 

Foretaket arbeider målrettet for å nå fastsatte mål både innenfor aktivitet, ventetider/fristbrudd, 
bemanning og økonomi. Disse målene er konkretisert i vedtatte plantall og budsjetter. Målt i 
antall polikliniske konsultasjoner  i 2015 er veksten høyere innenfor somatikken (6% økning ifht 
2015) enn innen psykisk helsevern og rus, hvor veksten er henholdsvis 4,2% (VOP), 3,2% (BUP) 
og 4,6% (TSB). Økningen innen somatikk kommer som en direkte følge av satsingen i 
tilgjengelighetsprosjektet og har som mål å redusere ventetider og fristbrudd. Dette har gitt 
reduserte ventetider innen somatikk, som likevel har lengre ventetider enn psykisk helsevern og 
TSB. Innen Psykisk helsevern og TSB er ventetidstallene relativt uendret og betydelig under 
måltallet på 65 dager. Tilsvarende er antallet fristbrudd relativt lavt innen psykisk helsevern og 
TSB og fortsatt lavere enn i somatikken.  
 
Når det gjelder bemanningsutviklingen så har denne de første 11 måneder økt med 0,59 % innen 
somatikk, primært som følge av høy tilstrømning av øyeblikkelig hjelp innen medisinske 
fagområder. Innen psykisk helsevern er bemanningen i samme periode redusert med 0,8 %. 
Divisjon for psykisk helsevern har tiltak for å tilsette personell der den polikliniske aktiviteten er 
lavere enn plantall, dvs. særlig innen TSB. Inntekt og kostnad pr tjenesteområde ble kommentert 
i tertialrapporten. 
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Samlet sett vurderer foretaket at krav til den gylne regel knyttet til ventetider og fristbrudd vil 
innfris. Når det gjelder vekst innen aktivitet, bemanning og økonomi er bildet imidlertid noe mer 
krevende. Hovedårsaken til dette er merforbruk innen somatikk sammenlignet med budsjett. For 
å korrigere dette arbeides det med tiltak for å redusere styringsfarten innen somatikken både når 
det gjelder bemanning og økonomi ned til budsjettert nivå. Selv om årsestimatet for månedsverk 
innen somatikk ble moderat økt i augustrapporteringen, vurderes utviklingen for somatiske 
månedsverk i dette perspektivet mer gunstig de siste månedene enn tidligere i året.    
 
• Helseforetaket skal, på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (jf. RHF-styresak 058-2014) vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som 
grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 

Divisjon psykisk helsevern har utarbeidet en egen strategi for omstilling og utvikling av tilbudet 
konkretisert i bl.a. områdeplanene for Psykiske helsevern, TSB og Voksenhabilitering, samt 
Sintef-rapporten om aktivitet og kapasitet i 2030 i HSØ. Med utgangspunkt i strategien er det 
igangsatt en grundig og omfattende utredning om omstilling og utvikling av tilbudet i de 
distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Utredningen inneholder bl.a. planer for utvidelse og 
differensiering av det polikliniske tilbudet, omlegging fra døgnbehandling til poliklinisk og 
ambulant virksomhet, samarbeid mellom TSB og psykisk helsevern, etablering av ambulante og 
andre arenafleksible tilbud, ansvars- og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunale helse- og sosialtjenester, samt samarbeidstiltak mellom psykisk helsevern og 
kommuner/bydeler. Det er i den forbindelse også foretatt analyser av forskjeller og behov 
mellom kommuner og bydeler i sykehusområdet med tanke på etablering av likeverdige tilbud 
mellom de fire DPS-områdene. 
 
• Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder 

behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 
I spørsmålet om medikamentfrie behandlingstilbud legger foretaket til grunn anbefalingen fra 
regionalt fagråd i Helse Sør-Øst. Alle pasienter skal i utgangspunktet tilbys medikamentfrie 
(psykofarmaka) behandlingstilbud der dette er faglig forsvarlig, uavhengig av om det er i 
poliklinisk eller døgnbasert sammenheng. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å etablere egne 
døgnenheter som programmessig utelukker bruk av psykofarmaka. 
 
• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine tjenestetilbud slik at personellet 

jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og 
psykologer inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre. 

Avdeling psykisk helsevern for barn og unge benytter i stor grad ambulante tjenester og har et 
etablert samarbeid med skoler og barnevern. Divisjonen har eget poliklinisk fengselsteam og 
tilbud til fengselsinnsatte forankret i Avdeling rus og avhengighet. Divisjonen har utarbeidet egne 
retningslinjer for helhetlig, enhetlig og integrert pasientbehandling (HEI) og retningslinjene er 
under implementering i divisjonens ulike avdelinger. Problemstillingen er også omhandlet i 
rapport om utviklingen av DPS og ulike tiltak er under konkretisering og implementering. 
 
• Helseforetaket skal starte innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern etter modell fra 

Storbritannia, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-
2017. 

Dette arbeidet har ikke kommet skikkelig i gang fordi det nasjonale kartleggingssystemet er 
forsinket. Vurdering av suicidalrisiko er innarbeidet som fast rutine. 

 
• Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 
Andelen årsverk i DPS har gått fra 53% til 52 % i løpet av 2015. Samtidig har andelen årsverk innen 
psykisk helsevern sentralt gått fra 47% til 48%.  
Vi har hatt en økning i antall ansatte fra 1.661 i 2014 til 1.678 i 2015. Grunnen til denne økningen 
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er konvertering fra døgn til poliklinikk. Det vil i en periode fremover forekomme svingninger 
mellom avdelinger med døgntilbud og DPS avhengig av blant annet faste ansettelser på de ulike 
enhetene. Økningen i Akuttavdelingen skyldes at en “sengepost” på Gaustad ble overført til Ahus 
01.07.2015. 

 
• Andel tvangsinnleggelser for helseforetaket skal reduseres sammenliknet med 2014. 
Det er gjennomført en utredning i divisjonen for å etablere en helhetlig akutt behandlingskjede i 
samarbeid mellom Avdeling akuttpsykiatri og DPS. Tiltakene omfatter bl.a. differensierte 
akuttiltak på DPS-nivå og konsultasjon og veiledning til fastleger for å forebygge unødige 
tvangsinnleggelser.  
 
• Det skal være etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får 

behandling for somatiske lidelser og tilsvarende at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om 
behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer. 

 
Liasion-tjenesten i psykisk helsevern samarbeider med somatisk akuttmottak ved behov. Det er 
igangsatt en utredning om samarbeid mellom psykisk helsevern og somatiske avdelinger, samt 
igangsatt tverrfaglig samarbeid om delir/delirprofylakse. Det er også etablert samarbeid i 
forbindelse med etablering av en ny behandlingsenhet for spiseforstyrrelser. 

 
• Helseforetaket skal forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep eller videreføre 

eksisterende robuste kommunale overgrepsmottak gjennom avtaler fra 2016. Det skal avgis en særskilt rapportering med 
plan for arbeidet innen 1. april 2015 til Helse Sør-Øst RHF.  

Ahus har inngått en interimavtale med Oslo kommunale legevakt, Overgrepsmottaket, fra 
01.01.2016. Interimavtalen skal gjennomgås av partene i løpet av våren 2016. Endelig avtale skal 
være i drift fra 01.07.2016. Avtalen med OKL ivaretar tjenester til personer over 14 år. Ahus 
viderefører avtale med Oslo universitetssykehus om tjenester til barn opp til 14 år. For beboere i 
Vestby kommune er det igangsatt arbeid for å avklare videreføring av eksisterende avtale mellom 
Vestby kommune og Overgrepsmottaket i Østfold (Fredrikstad kommune er vertskommune).   
 
• Det skal etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens barnehus og barneavdeling, og 

avsettes ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger som ikke har Statens barnehus i sitt opptaksområde. 
Ahus har et eget sosialpediatrisk team ledet av en lege. Det er ansatt lege, sykepleier og 
personalressurs fra Avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH). Teamet tar i mot og 
undersøker barn henvist fra barnevernet, politiet og andre avdelinger ved Ahus. I tillegg tar 
BUPH imot og behandler pasienter som har sosiopediatriske problemstillinger. 
  
• Tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus skal styrkes. 
80% av abortpasientene tar direkte kontakt med sykehuset. Informasjon om at det kan tas direkte 
kontakt og at det ikke er behov for henvisning ligger på foretakets hjemmeside. Denne 
informasjonen får pasientene også når de tar kontakt med sykehuset. 
 
• Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye pasientrettigheter som følge av 

endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk reviderte 
prioriteringsveiledere i 2015. 

Foretaket har gjennom arbeidet i ressursgruppene for tilgjengelighet og pakkeforløp påsett at 
foretakets rutiner er oppdatert etter lovpålagte endringer i 2015. Dette er utdypende beskrevet 
under pkt 1.5 Pasientens helsetjeneste, andre kulepunkt. 
 
Det er gitt opplæring i Pasient – og brukerrettighetsloven og det er utarbeidet 
pasientadministrative rutiner for å følge dette opp. Sentrale aktører har bidratt i arbeidet, og 
informasjon er gitt i organisasjonen gjennom blant annet det merkantile nettverket.  
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Pasientadministrative tiltak i 2015: 

• Nettverket for forløpskoordinatorene i pakkeforløp for kreft gir opplæring i koding i 
pakkeforløp for kreft. Det er viktig for å få gode data til oppfølging av forløpene.  

• Det er utarbeidet egne rapportveiledere slik at avdelingene kan ta ut informasjon om 
forløpene selv.  

• Det er gitt informasjon om og opplæring i Fristbruddsportalen og portalen er tatt i bruk 
ved Ahus.  

• De nye prioriteringsveilederne er tatt i bruk. 
 
• Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i Beslutningsforum og sørge for at klinisk praksis 

er i tråd med beslutningene. Det skal ikke tas i bruk metoder som er avvist av Beslutningsforum. 
Sykehusledelsen og kliniske avdelinger gjøres kjent med beslutningene så snart de er besluttet og 
bekreftet gjennom oversendelse av informasjonsskriv fra Helse Sør-Øst RHF /HOD. 
 
• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker blant annet 

avvik som kan knyttes til helseforetakenes databehandlingsansvar. Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes 
rapport må også omfatte systemer for å håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 

Sykehuset har egne rutiner for beredskapssituasjoner som bortfall av IKT i kjernevirksomheten 
vil representere. Ahus gjennomførte i 2013 en sårbarhetsanalyse for pasientsikkerheten ved 
bortfall av IKT – tjenester. På bakgrunn av denne er det gjort risikoreduserende tiltak på tjenester 
med middels og høy sårbarhet. Arbeidet er fulgt opp gjennom kontinuerlig overvåkning. 
Sykehuset har omfattende prosedyrer som sikrer manuelle rutiner ved bortfall av IKT tjenester, 
bla skal det ved svikt i IKT produseres nødrapport av pasientjournalen for inneliggende 
pasienter. 
 
Stabiliteten overvåkes gjennom felles regional tjenesteleverandør, Sykehuspartner, med rapport til 
sykehuset hver måned.  
 
Ahus gjennomfører tilstandsvurderinger annethvert år på bygg og kritisk infrastruktur, og 
gjennomfører årlig vedlikehold og ettersyn på kritisk infrastruktur. I 2015 har det vært spesielt 
fokus på elektro infrastruktur, sprinkling og vannforsyning for hovedbygget på Nordbyhagen. 
Det er også finansiert utskifting av to store batteribanker til UPS. 
 
Ahus vil i tillegg bidra inn i det regionale igangsatte prosjekt som skal utarbeide regionale metoder 
og praksisveiledere innenfor sikker drift og beredskap av kritisk infrastruktur.  

• Helseforetaket skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid innen legemiddelområdet og, i samarbeid med Sykehusapotekene, 
medvirke til å sikre gode og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser for å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. 
Pasientgrupper som spesifikt har behov for informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom sykehusoppholdet 
og ved utskrivning skal prioriteres. 

Det er løpende samarbeid mellom foretaket og sykehusapoteket. Ahus har oppnevnt en 
legemiddelhåndteringskoordinator som også er avdelingssjef for avdeling for 
Legemiddelhåndtering. Koordinator har faste ukentlige møter med Sykehusapoteket og 
samarbeider hyppigere dersom det er aktuelle saker som krever det.  
 
Sykehusapoteket Lørenskog mottar varsler om svikt eller fare for svikt i legemiddelforsyning fra 
samarbeidsgruppen mellom SLV (Statens Legemiddelverk) og Legemiddelkomiteen på OUS. 
Varslene Sykehusapoteket på Lørenskog mottar formidles direkte videre til Ahus. 
Sykehusapoteket på Lørenskog deltar i sentral vaktordning for regionen på den måte at 
tilvirkningsavdelingen på Ahus fungerer som vaktapotek for blandinger, i perioden mellom 
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klokka 16.00 og 22.00. SA på Ahus har tilstedevakt for å serve Ahus’ egne behov først i dette 
tidsrommet, deretter prioriteres andre vaktoppdrag for regionen. 

 
 

3.7. Personell, utdanning og kompetanse 
• Det skal etableres tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye spesialiteten i rus- og 

avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets rammeverk. 
 
Det arbeides kontinuerlig med å tilrettelegge for strategisk og målrettet arbeid med 
kompetanseutvikling, utvikling av gode læringsarenaer og praksisplasser. 

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 er iverksatt, og mottak av gruppe I-tjenestekandidater fra andre helseforetak til 
gjennomstrømningsstillinger er under etablering. 
 
Det er godkjent to LiS-legestillinger i den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Det er 
en prosess på gang for å øke antall LiS-stillinger til 4 fra høsten 2016. Avdelingen er godkjent for 
hele spesialistutdanningen. 
 
• Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstjenester i 

regionen. Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet. 
Ahus har i 2015 arbeidet med å etablere en Strategi for samarbeid om kompetanseutvikling 
mellom kommunene, Ahus, HiOA og UiO. Viktige områder i strategien er bruk av elektroniske 
verktøy, gjensidig hospitering, bruk av simulering som metode, ambulante tjenester, samarbeid 
med utdanningsinstitusjoner og øvrige kompetansetiltak. 
 
Arbeidet er forankret i Overordnet samarbeidsavtale mellom kommune og Ahus, og i delavtale 7 
– Samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling 
 
• Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene som i dag ivaretar 

rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 
Avdeling for patologi samarbeider med politi, rettstoksikologi og rettspatologer  ved 
Folkehelseinstituttet ved behov. Foretaket har ikke etablert formelt nettverk innen klinisk 
rettsmedisin. Dette vil bli vurdert i 2016. 

3.8. Forskning og innovasjon 
• Akershus universitetssykehus skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og som prioriteres 

av Helse Sør-Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene. 
Ahus har i 2015 særlig hatt fokus på tre av de ti satsingsområdene i HelseOmsorg21 strategien: 

• Økt brukermedvirkning 
• Bedre klinisk behandling  
• Effektive og lærende tjenester 

 
Forskning 
• Akershus universitetssykehus skal ta initiativ til og delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for 

helseforetaket. 
Ahus-forskere deltar i nasjonale og internasjonale tematiske nettverk innenfor ulike fagområder, 
og flere Ahus forskere er med i ledelsen av K.G. Jebsen sentre. Noen forskningsnettverk 
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koordineres fra Ahus, bla OCHER (Oslo Communication in Healthcare Education and Research 
group).  Avdeling for helsetjenesteforskning har siden januar 2013 hatt rollen som koordinator av 
et nasjonalt helsetjenesteforskningsnettverk. Dette er den sjette nasjonale satsingen i regi av NSG.  
 
• Akershus universitetssykehus skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 
Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. En arbeidsgruppe 
nedsatt av Felles forskningsutvalg har i samarbeid med Brukerutvalget på sykehuset utarbeidet 
forslag til organisering av strukturert brukermedvirkning. Det ble gjennomført en pilot høsten 
2015. Per desember 2015 er åtte prosjekter fremlagt for vurdering i Brukerutvalget.  

 
• Akershus universitetssykehus skal styrke infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier. 
Ahus har i 2015 arbeidet strategisk  med å styrke klinisk forskning. Totalt er det meldt inn 32 nye 
kliniske behandlingsstudier dette året, noe som er en økning på 77 % sammenlignet med 2014. 
Tolv av disse studiene er publisert på helsenorge.no. Det er også utviklet en intern kursportefølje for 
forskere og andre interesserte bla innenfor good clinical practice (samarbeid med regional 
forskningsstøtte på OUS), personvern/etikk, helseøkonomi, spørreskjemautvikling/utforming og 
SPSS.  Som partner i det nasjonale forskningsinfrastruktur nettverket   NorCRIN, deltok Ahus på 
en større infrastruktursøknad til Norges forskningsråd i 2015 som ble innvilget. Dette innebærer 
at foretaket fra 2016 ytterligere kan styrke satsingen på klinisk forskning.   
 
Innovasjon 
• Akershus universitetssykehus skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre 

helseforetak/sykehus blir vurdert. 
• Akershus universitetssykehus skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
Ahus har på vegne av Helse Sør-Øst ledet arbeidet med en nasjonal anskaffelse av et elektronisk 
verktøy for idemottak og prosessering. Anskaffelsesprosessen startet våren 2014 og ble sluttført i 
desember. Ahus har i 2015 gjennomført en pilotering for innføring av innovasjonsløsningen 
Induct v/Idepoliklinikken og Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Pilotfasen var ferdig i oktober 
2015 og sluttrapport er presentert for sykehusledelsen. Det er registrert 11 nye oppfinnelser 
(DOFIer) i 2015, en patentsøknad, to kommersialiseringsavtaler, samt seks pågående 
innovasjonsprosjekter via inven2.   
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3.9. Styringsparametre 2015 
Styringsparametre Mål Status (og reg ionens gj.snitt) 
Tilgjengelighet og brukerorientering HF RHF 

snitt 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten, somatikk 
Bes spesielt om kommentarer knyttet til: 
 - Tiltak med å redusere ventetider for prioriterte og ikke-
prioriterte pasienter 
- Langtidsventere (ventetid over 1 år) 
- Tiltak for å forhindre variasjon i effektivitet og ventetider 
- Bruk av private leverandører på Helse Sør-Øst avtaler 
 

Under 65 
dager  3. tert. 2015: 

 
74,6 

 
68,4 

Kommentarer: Det vises til omtale inder pkt 3.5, pasientens helsetjeneste, kulepkt en og to. Gjennomsnittlig ventetid i 
desember 2015 er på 66 dager, for helseforetaket totalt. Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter i desember: 68 
dager. Vedr. tiltak vises det til omtale under pkt 3.5.  

  

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, 
somatikk 0 % 3. tert. 2015: 

 
7,2 % 

 

 
5,3% 

 
Kommentarer:  Andel fristbrudd i desember 2015 var på 1%. Vedr. tiltak vises det til pkt 3.1 og 3.5 

  

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp 70 % 3. tert. 2015: 79% 73% 

Kommentarer: Jfr omtale under pkt 3.5 

  

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert 
standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp 70 % 

 
3. tert. 2015: 
 

 
  57% 

 

 
64% 

 
Kommentarer: Jfr omtale under pkt 3.5 Ahus har et eget monitoreringsverktøy som viser at for de pasienter som starter 
behandlingen i eget foretak er 64% innenfor forløpstid. Det har vært en forbedring av resultatene gjennom året og 
perioden september-desember 2015 viser at 75% av de pasientene som ivaretas av Ahus alene er innenfor standard 
forløpstid. For samme periode har NPR 64% for Ahus. Årsaken til avviket på tallene internt og det som NPR har 
skyldes de forløp som igangsettes på andre sykehus og hvor forløpstiden ikke overholdes.  
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Kvalitet og pasientsikkerhet HF RHF 
snitt 

Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får 
behandling i somatiske sykehus 

PasOpp undersøkelsen i 2014 viser at Ahus ligger under 
landsgjennomsnittet  på samtlige indikatorer. To 
indikatorer viser forbedring fra 2013 til 2014, de øvrige 
viser ingen endring. Antall svar varierer fra indikator til 
indikator, fra 63 til 209 svar. Dette er for lav deltakelse 
til at det kan dras noen slutning. 
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. Det jobbes med å finne mobile løsninger, som 
kan brukes via smart-telefoner, for å innhente 
tilbakemeldinger fra pasientene etter endt behandling. 
Foretaket har satt opp skjermer hvor brukere kan gi 
tilbakemeldinger. På 1,5 år har en fått 2562 
tilbakemeldinger, hvorav 2005 (78%) er fornøyd. 2357 
brukere har lagt inn tilbakemeldinger i “Meldingsboka”, 
hvorav 1883 (80%) er fornøyd. 

Kommentarer:  
  

Sykehusinfeksjoner Under 3% Pr. mai 2015: 3,3% 4,2% 

Kommentarer: Basert på fire målinger er gjennomsnittet for 2015 på 2,9% Siste måling 2. september 2015 viste 2,1% 
  

Andel tvangsinnleggelser psykisk helsevern voksne 2. tert. 
2015 

 
28,0 % 
 

20,4 % 

Kommentarer: Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (Akuttpsykiatri, alderspsykiatri, spesialpsykiatri 
og DPS) pr 2. tertial er i følge vår statistikk 25 %. For hele 2015 er andelen tvangsinnleggelser 26 %. For psykisk 
helsevern totalt er andel tvungen innskrivning på 20,5%. Andelen varierer fra måned til måned fra 20 % i februar til 31 % 
i oktober. Antall innleggelser til tvungen observasjon er relativt stabilt, mens det er skjedd en økning i antall 
tvangsinnleggelser fra 1. til 3. tertial. Avdeling akuttpsykiatri har rapportert at det i perioder er en økning i antall 
innleggelser av svært dårlige pasienter. Målt i antall tvangsinnleggelser pr 1 000 innbyggere har det skjedd en marginal 
økning fra 2014, mens økningen i andel tvangsinnleggelser av antall innleggelser blant annet må sees i sammenheng 
med pågående endring ved DPS med omlegging fra døgnbehandling til polikliniske og ambulante tilbud. Det er kun 
frivillig psykisk helsevern ved DPS døgnenheter. Det er store forskjeller i behovsindeks for psykisk helsevern mellom de 
ulike DPS-områdene, spesielt i forhold til sosiale indikatorer. De tre bydelene i Oslo som Ahus har ansvar for, har 
spesielt høy behovsindeks og en høy andel med alvorlige psykiske lidelser (jf dokumentert overopphopning av personer 
med alvorlige psykiske lidelser i Oslo-område på grunn av flyttemønster). Det pågår for øvrig et omfattende 
omstillings- og utviklingsarbeid i divisjon psykisk helsevern med målretting av tilbudet i DPS, etablering av akutt 
behandlingskjede med differensierte akuttilbud i DPS og strukturert samhandling med kommuner og bydeler med 
tanke på blant annet å kunne redusere forekomst av unødvendig innleggelser ved avdeling akuttpsykiatri. 

 

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen 
som har fått behandling med trombolyse 20 % 2. tertial 2015 11,7% 13,3% 

Kommentarer: I andre tertial 2015 fikk 41 pasienter  reperfusjonsbehandling etter hjerneinfarkt, hvorav 39 av disse fikk 
trombolyse (5 pasienter fikk både trombolyse og intra-arteriell reperfusjonsbehandling). Dette antallet utgjør 13,6 % av 
det totale antall slagtilfeller.  Mediantid fra ankomst til CT-undersøkelse var 6 minutter. I 3. tertial fikk 33 pasienter 
reperfusjonsbehandling ved akutt hjerneinfarkt, hvorav 33 av disse fikk trombolyse, ingen intervensjon. Mediantid fra 
ankomst til CT-undersøkelse var 7 min. 
I andre tertial var mediantiden fra ankomst sykehus til behandling 42 min. hvorav 11 pasienter (26%) under 30 minutter.  
I 3. tertial var mediantiden fra ankomst sykehus til behandling 40 min. hvorav 10 pasienter (25%) under 30 minutter. 
Neste steg for å forbedre behandling ved akutt hjerneslag ved Ahus er at en høyere andel av av pasientene (>40%) skal 
få behandling innen 30 min og mediantid skal være under 30 min. 
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Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på 
slagenhet    2. tertial 2015 99,7%  91,4 %  

Kommentarer: 
  
Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus     2014 95,0% 95,1%    
Kommentarer: 
  

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre 

Det er særlig ett av DPS-områdene som skårer lavt med 
unntak av epikriser og akuttsituasjoner. Alle Ahus DPS har 
en samlet resultat preget av en noe ujevn profilskåre, men 
med noenlunde samme generell tendens som ved de øvrige 
DPS i HSØ. Fastlegene er mest misfornøyde med 
veiledning, ventetid og bemanning, men gir også en noe 
negativ vurdering av DPS-enes håndtering av henvisninger. 
Ahus har DPS med relativt store opptaksområder og 
forholder seg til mange kommuner. Som en del av 
samarbeidsavtalene mellom sykehuset og kommunene/ 
bydelene er det satt i gang ulike tiltak som skal bedre 
forutsigbarheten og strukturen i samarbeidet både om 
enkeltpasienter, kompetanseutvikling/-overføring og om 
tilbudsutvikling.  

Kommentarer: 
  

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

Kunnskapssenterets brukerundersøkelse er basert på et svært 
begrenset utvalg pasienter fra hvert foretak, bare 10 fra Ahus, 
noe som gjør det vanskelig å tolke både forskjeller i 
gjennomsnittsskårer og spredning målt i standardavvik. 
 
Resultatet av brukerundersøkelsen er for Ahus vedkommende 
relativt positiv og i de fleste tilfellene bedre enn resultatet for 
HSØ. Det er imidlertid enkeltområde som peker seg ut med 
negativ vurdering. Det gjelder et par av spørsmålene knyttet 
til forberedelse på tiden etter utskrivning, både praktisk og 
behandlingsmessig. Det kan her være et forbedringsområde i 
pasientenes tilbud. 
Ahus skårer i liket med HSØ lavt på spørsmålet om 
personalets/behandlernes samarbeid med pårørende. Dette er 
et generelt forbedringsområde i rusbehandlings-
institusjonene.  

Kommentarer: 
  

Den gyldne regel 
Bes spesielt kommentarer knyttet til: 
- hvordan foretaket jobber målrettet mellom 
tjenesteområdene for å etterleve prioriteringsregelen 
- Sammenheng mellom faktisk aktivitet 2015 og 
bemanningsvekst på tjenesteområdene 
- Underliggende faktorer som forklarer utviklingen 
 

Økt egendekning psykisk helsevern for voksne realisert ved 
redusert kjøp fra Oslo universitetssykehus med aktivitet 
tilsvarende 10 døgnplasser, effektivisering og økt 
kapasitetsutnyttelse i egne enheter og omlegging av aktivitet 
fra døgnbehandling til polikliniske tilbud. Den polikliniske 
aktiviteten er økt i forhold til 2014 med 4 % innen psykisk 
helsevern for voksne, med 3 % innen psykisk helsevern for 
barn og unge og med 4,6 % innen TSB. Noe av 
innsparingseffekten av tiltakene har muliggjort en mindre 
økning i antall årsverk ved avdeling akuttpsykiatri og ved 
enkelte av poliklinikkene. Hoveddelen av den driftsmessige 
innsparingen av omstillingstiltakene er i 2015 trukket ut av 
driftsbudsjettet (21 mill.) som divisjonens bidrag til 
saldering av foretakets samlede driftsbudsjett og strategi for 
å skape økt handlingsrom for investeringer. Det vises for 
øvrig til omtale under pkt 3.6, femte kulepunkt.  

Kommentarer: Jfr omtale under pkt 3.6, femte kulepunkt 
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3.10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 
Styring og oppfølging 
• Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere 

pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket 
skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre 
myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 

Foretaket har i 2015 arbeidet med å effektivisere intern rapportering. I forbindelse med 
behandling av Oppdrag og bestilling (OBD) 2015 vedtok sykehusledelsen å etablere 
en“rapporteringsgruppe” som skal arbeide spesielt med tiltak som bidrar til gode 
rapporteringsrutiner. Helseforetaket gir tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst på rapporteringskrav 
som oppfattes som uhensiktsmessige, bla i forbindelse med kommunikasjon om foreløpig 
Oppdrag og bestilling (utkast). 
 
• Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–

2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også 
bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, 
har forsvarlige vilkår. 

Foretaket forholder seg til krav og føringer i regjeringens eierskapsmelding og ivaretar sitt 
samfunnsansvar og sitt arbeidsgiveransvar. Foretaket arbeider systematisk for å følge opp sitt  
miljøansvar. I 2015 ble foretaket revidert og miljø-sertifisert iht ISO-standard 14001.    
 
Foretaket bruker i stor grad rammeavtaler inngått av Hinas for innkjøp og innleie av varer og 
tjenester. Etiske krav til leverandørene er rammebetingelser for avtalene. Foretaket har for øvrig 
egne etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt. Der foretaket selv handler inn/leier 
inn følges disse retningslinjene og inngår også som krav til leverandørene.  
 
Ahus er en mangfoldig arbeidsplass som rekrutterer arbeidstakere fra mange ulike nasjonaliteter 
og kulturer. Det er en målsetting for foretaket å ha en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk og etterleve 
arbeidsmiljøloven, de ulike diskrimineringslovene, hovedavtalens prinsipper om medvirkning og 
samarbeid og øvrige lover, forskrifter og avtaleverk innenfor området. Systematisk HMS-arbeid 
skjer i hele foretaket som del av den daglige driften. Foretaket har egne retningslinjer for 
personalmessige omstillingsprosesser. Foretaket forholder seg til retningslinjene for godtgjørelse 
til ledende ansatte i statlige selskaper. Egen handlingsplan basert på antikorrupsjonsprogrammet i 
Helse Sør-Øst ble vedtatt i styret i september og implementeres gradvis gjennom 2016. Foretaket 
reviderte høsten 2014 sine regler for varsling, men som ledd i implementeringen av 
antikorrupsjonsprogrammet er retningslinjene på ny under revisjon for å sikre at de er i tråd med 
programmet.    
 
• Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre skal ha en aktiv rolle for å sikre 

at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og 
erfaringsoverføring basert på beste praksis.    

Pasientsikkerhet og kvalitet legges til grunn i alle forbedringstiltak som iverksettes for å øke 
behandlingskapasiteten og effektivisere driften. Ett av tiltakene i prosjekt “Optimal utnyttelse av 
senger 2015-2018”er innføring av felles retningslinjer for beste praksis ved alle avdelinger. Beste 
praksis er utarbeidet innen områder som visitt og utskrivning, dagbehandling, øyeblikkelig hjelp 
poliklinikk, organisering av elektive inntak, bruk av kommunale akutte døgnplasser og etablering 
av pasientforløp.  
 
Foretaket arbeider med å forbedre virksomhetsstyringsprosessene, jfr. omtale i del I. Et av 
tiltakene for å følge opp at bla fagelige retningslinjer mv. etterleves er tertialvise 
oppfølgingsmøter med divisjonene, hvor status på sentrale/viktige områder gjennomgås. Det 
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arbeides også med å få til bedre forankring og oppfølging av “Oppdrag og bestilling” fra eier 
gjennom utvikling av lederavtalene.  
 
Miljø, etikk og samfunnsansvar 
• Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. Helseforetaket skal videreføre 

arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 
Foretakets etablerte miljøsystem videreføres i henhold til prosedyrer. Det er utarbeidet et eget 
notat som skal bidra til å forankre oppfølgingsarbeidet etter miljøsertifisering (Veien videre etter 
ISO 14001 miljøsertifisering), basert på anbefalinger i Grønt sykehus, det nasjonale prosjektet.  
 
Foretaket fører klimaregnskap som et verktøy i miljøarbeidet.  
Klima- og miljømål  2015 - 2017.  

• Redusere utslipp av C02 med 20 % fra 1990 til 2020.  
• Redusere energibruk med 5 %.  
• Bedre kildesortering, sorteringsgrad > 30 %  
• Økologisk andel matproduksjon og forbruk på 15 % innen 2020.  
• Redusere transportbruk 

Helseforetaket skal innføre miljøledelse etter ISO 14001-standard og være sertifisert av Det norske Veritas innen 31. 
desember 2015. 
Akershus universitetssykehus ble miljøsertifisert (ISO 14001) høsten 2015. Hovedrevisjonen 
foregikk fra 7-17 april 2015, avvik ble lukket i henhold til fristen og sertifikatet er datert 9.9.2015. 
Et ISO 14001-sertifikat viser at miljøstyringssystemet er blitt målt opp mot en standard for god 
miljøledelse og er i samsvar med den. At sertifiseringen er utført av Det Norske Veritas, som en 
uavhengig tredjepart, gjør at omverdenen kan stole på at organisasjonen arbeider aktivt for å 
redusere tjenestens miljøbelastning til et minimum 

• Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som 
dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 

I Sykehuspartners felles innkjøpsportal skal Ahus registrere alle lokale avtaler som inngås. Her 
kan det også registreres hvorvidt etikk- og miljøkrav er anvendt i forbindelse med anskaffelsen. 
Disse opplysningene kan senere anvendes av SP til å måle omfanget av stilte miljøkrav i 
anskaffelsene. For Ahus sin del stilles det miljøkrav i de anskaffelsene det er relevant å stille slike. 
Dette har i 2015 vært aktuelt spesielt på områdene renholdstjenester, tjenester for 
avfallshåndtering og utstyrskjøp. Seksjon anskaffelser har miljø- og etikk-krav innarbeidet i sitt 
malverk for anskaffelser, og vurderer i hvert enkelt tilfelle om/hvordan disse skal anvendes. 
 
• Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Mange 

helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det er forventet at antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 
innen 2018 for hele landet. Det legges til grunn at helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om 
utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 

Akershus universitetssykehus HF bruker olje kun som reserve når el.kjel er defekt, og i ett tilfelle 
som spisslast hvis det er veldig kaldt. I praksis brukes ikke olje til fyring.  
 
• Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i 

Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram 
Antikorrupsjonsprogrammet skal :  

• Forebygge korrupsjon og misligheter  i foretaket 
• Øke muligheten for å avdekke misligheter 
• Øke beredskapen for å håndtere eventuelle mislighets-/korrupsjonssaker 
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Dette krever velfungerende varslingsordninger, god internkontroll, effektiv fullmaktstyring og at 
etiske retningslinjene er kjent for og forstått av de ansatte.  Foretaket her i 2015 arbeidet spesielt 
med å forbedre foretakets virksomhetsstyringssystem, dette omtales nærmere i Årlig melding 
2015, del I, pkt 1. Innledning, Arbeidet med god virksomhetsstyring. 
 
Styret vedtok i møte 29.09.2015 (sak 72/15) plan for implementering av antikorrupsjons-
programmet på Ahus. Planen bygger på Helse Sør-Østs implementeringsplan og er tilpasset 
lokale forhold.  Tiltakene i planen er i størst mulig grad samordnet med eksisterende oppfølgings- 
og rapporteringsrutiner. Ansvaret for å gjennomføre tiltakene legges til de organisasjonsenhetene 
som er nærmest til å ivareta et slikt ansvar. Ansvaret for å følge opp implementeringen foreslås 
lagt til en etablert rapporteringsgruppe ledet av økonomisjef. Resultater og tiltak skal rapporteres 
årlig gjennom ledelsens gjennomgåelse (LGG).  
 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
• Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, herunder bidra til 

samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med 
både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling 
av fellesløsninger.  

Sykehusledelsen vedtok i februar/ mars 2015 at Ahus skulle ta i bruk den digitale pasienttjenesten 
Min Journal med tjenester som timehåndtering, visning av epikriser og polikliniske notater. Ahus 
startet innføringen av timehåndtering med to pilotavdelinger, hjertepoliklinikken og 
ortopedipoliklinikken. Pilotperioden er avsluttet og vi planlegger innføring av timehåndtering for 
resten av foretaket i løpet av 2016.  
 
Andre kommunikasjonskanaler er: 
• Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for nettverksmøter via Romerikes blad. Pasientene 

spør vedrørende helse og sykdom og kommunikasjonsavdelingen arrangerer møter med 
spesialister innen forskjellige fagområder. Det kan være områder innen helse og sykdom for 
barn og unge, eller for eksempel  i forbindelse med influensa sesongen. Temaene er 
sesongbetont. 

• Kommunikasjonsavdelingen har  ansvar for Ahus sin facebook side og Twitter. 
• Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for «Lytteposten», som er et lavterskeltilbud til 

pasienter og pårørende. Her kommer det inn ros og ris, spørsmål og svar. 
• Det settes i gang et arbeid med å endre internettsidene våre slik at dette er samkjørt og felles 

for Helse Sør-Øst og at det er link til helsenorge.no  
• Blodbanken har ansvar for facebook side, hvor interessenter bla kan melde inn ønske om å 

bli blodgiver.  
 

Det er først etter siste oppgradering av Internet Explorer til versjon 11 at foretaket kan logge inn 
på helsenorge.no 

 
• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker flere avvik. 

Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske pasientjournalene og de pasientadministrative systemene. 
Helseforetaket skal ha systemer og rutiner som sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt 
av Riksrevisjonen og rapportere til Helse Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal rapporteres særskilt om avvik som 
ikke er lukket. Det vises også til tidligere styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

Sykehuset har egne rutiner for beredskapssituasjoner som bortfall av IKT i kjernevirksomheten 
vil representere. Ahus gjennomførte i 2013 en sårbarhetsanalyse for pasientsikkerheten ved 
bortfall av IKT – tjenester. På bakgrunn av denne er det gjort risikoreduserende tiltak på tjenester 
med middels og høy sårbarhet. Arbeidet er fulgt opp gjennom kontinuerlig overvåkning. 
Sykehuset har omfattende prosedyrer som sikrer manuelle rutiner ved bortfall av IKT tjenester, 
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bla skal det ved svikt i IKT produseres nødrapport av pasientjournalen for inneliggende 
pasienter. 
 
Stabiliteten overvåkes gjennom felles regional tjenesteleverandør, Sykehuspartner, med rapport til 
sykehuset hver måned.  
 
Ahus gjennomfører tilstandsvurderinger annethvert år på bygg og kritisk infrastruktur, og 
gjennomfører årlig vedlikehold og ettersyn på kritisk infrastruktur. I 2015 har det vært spesielt 
fokus på elektro infrastruktur, sprinkling og vannforsyning for hovedbygget på Nordbyhagen. 
Det er også finansiert utskifting av to store batteribanker til UPS. 
 
Ahus vil i tillegg bidra inn i det regionale igangsatte prosjekt som skal utarbeide regionale metoder 
og praksisveiledere innenfor sikker drift og beredskap av kritisk infrastruktur.  
Det vises til omtale under pkt 3.6 Kvalitet og pasientsikkerhet, kulepunkt nr 18. 
 
• Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og 

mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale 
arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering 
(tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 
kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale.  

Ahus deltar i det regionale samarbeidet for å bidra til å legge forholdene til rette for at også Ahus’ 
overordnete systemer for håndtering av pasientjournalsystem og helseregistre (EPJ/PAS) skal 
være innenfor rammene påpekt av Riksrevisjonen i sin rapport for statlige selskaper 2013, 
oversendt Stortinget 11. november 2014. Sykehuset har også vært representert i det nasjonale 
arbeidet med å få et landsdekkende system for mønstergjenkjenning som også vil tjene til å 
avdekke uregelmessige bruk av tilganger. 
 
Mens dette arbeidet pågår, tilstreber Ahus ivaretakelse av databehandlingsansvaret ved at den 
enkelte ansatte skal tildeles standardiserte roller som er snevrest mulig, men samtidig forenlig 
med forsvarlig helsetjeneste samt at medgått tid kan forsvares ressursmessig.  Vi har satt opp 
rundt 500 rollemalene som benyttes ved tildeling av tilganger til nye brukere ut fra et 
policydokument som er vedtatt i sykehusledelsen. I tillegg til dette drives holdningsskapende 
arbeid for nyansatte og det er laget flere kurs i den elektroniske Læringsportalen. Alle ansatte har 
dessuten signert bruker- og taushetserklæring som er en forutsetning for å få tildelt 
brukeridentitet.  
 
Ved mistanke om at pasientopplysninger har tilflytt ansatte uten tjenstlig behov kjøres rapporter 
som kan bidra til å avdekke om brudd på taushetsplikten i hht hpl § 21a, pasientjournalloven § 16 
og helseregisterloven § 18, har funnet sted.  Rapportene kan både ta utgangspunkt i adferden til 
enkelte ansatte, eller gå inn og se hvem som har vært inne i enkelte pasienters journal. Avvik 
håndteres etter særskilte rutiner. Det er igangsatt arbeid for å ha tilsvarende kontroll på tilganger 
for ansatte hos underleverandører som har tjenstlig behov for support i forskjellige fagsystemer, 
som pr definisjon er helseregistre. Slik tilgang vil bare være tilgjengelig ved konkrete behov for 
support. 
 
Gjennom disse tiltakene mener Ahus å ha sikret vårt databehandlingsansvar i forhold til vern om 
sensitive helseopplysninger i vår besittelse. 
 
• Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying. 
Helseforetaket har bidratt til gjennomføring av delprosjekter i Digital fornying og samtidig vært 
pilot for flere regionale prosjekter, slik som innføring av eResept/Kjernejournal, Interaktiv 
henvisning og rekvirering, samt bidratt aktivt i prosjekt HF-HF kommunikasjon.   
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Helseforetaket innførte i november 2015 regional sak-/arkivløsning Public 360. En regional 
løsning bidrar til mer standardiserte løsninger og prosesser innen saksbehandling og arkiv. 
Systemet forenkler gjenfinning og registrering av dokumenter, gir bedre grensesnitt for brukerne 
og bidrar til økt dokumentfangst av arkivverdig dokumentasjon. Ny løsning er også mer 
miljøvennlig som følge av overgang fra papirarkiv til elektronisk arkiv. 
 
Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere applikasjonsporteføljen med 20 prosent 
sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 
Gjennom 2015 har foretaket jobbet strukturert med kartlegging av applikasjonsporteføljen, med 
sikte på å redusere denne. Etter et omfattende arbeid tyder kartlegging på at foretaket vil bidra 
med mer enn kravet om 20 prosents reduksjon. Det gjenstår noe arbeid i samarbeid med felles 
regional IKT tjenesteleverandør - Sykehuspartner, i forbindelse med nedtaket.  
 
Beredskap 
• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og 

anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i 
Riksrevisjonens rapport 

Det vises til kulepunkt pkt 3.6, Kvalitet og pasientsikkerhet, kulepunkt 18 og pkt 3.10, 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester, kulepunkt 2. 
 
Innkjøp og logistikk 
• Helseforetaket skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal inneholde endringer som 

kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet “Utvikling av Helse Sør-Øst forsyningssenter”, gapanalyse av 
internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets praksis og beste praksis synliggjøres samt tiltaksplan for å dekke 
gapene i analysen av internforsyning. 

Ahus har gjennomført en gapanalyse som inneholder tids- og aktivitetsplan med ressursallokering 
basert på tiltak etter funn fra analysen.  Det er ikke lagt inn ressurser eller tidsangivelsen for 
deltakelse fra Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner på områder hvor de må delta eller har ansvar 
for.   
Mange av foretakets tiltak vil utføres i forbindelse med utrulling av ordningen med 
forsyningsportører, som planlegges gjennomført i perioden 2016-2017. 

 

3.11. Øvrige styringskrav 
Sykehusbygg HF 
• Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale helseforetak. Foretaksmøtet for Helse 

Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med 
intensjonene med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder for 
alle prosjektfaser, også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal benytte 
Sykehusbygg HF under planlegging i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. 

Foretaket følger retningslinjene fra Helse Sør-Øst 
 
• Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for arealregistreringer og bidra til at 

Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015. 
Arbeidet med dette har pågått over lengre tid, og vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår 2016. 
 
• Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert i løpet av året, for å 

dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 
Følges opp. Ahus oppdaterer tilstandsgradene regelmessig annethvert år i databasen MultiMap 
for alle eide lokasjoner. 
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Fullmaktstruktur 
• Akershus universitetssykehus skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og 

tilpasset helseforetakets behov. 
• Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av fullmaktsstrukturen for å 

forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter. 
• Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal begrunnes særskilt og 

behandles i tråd med retningslinjene. 
• Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 

endringer som styret forventes å være kjent med. 
• Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. 
Ahus har etablert en fullmaktsstruktur i samsvar med regionale retningslinjer, tilpasset lokale 
forhold. Fullmaktene gjennomgås årlig og eventuelle endringer forelegges styret til behandling i 
slutten av året. Det er utarbeidet en egen rutine for revidering, oppdatering, opplæring og 
veiledning av fullmaktene, som er satt inn i en standard mal. Det gis informasjon, opplæring og 
veiledning i bruk av fullmaktene både gjennom sentrale kurs og tilpasset informasjon og 
opplæring ute i divisjoner og avdelinger/enheter.  
Høsten 2015 ble det gjennomført to kurs med totalt ca 160 deltakere (ledere og saksbehandlere) i  
generell forvaltningskunnskap og saksbehandlingsrutiner, hvor et tema var foretakets fullmakter.  
Kurset fikk gode tilbakemeldinger og det tas sikte på å gjennomføre kurset årlig. 
 

4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 
 
Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time 
• Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at det utvises skjønn mht. å innkreve gebyr 

fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. 
Divisjon psykisk helsevern har utarbeidet felles rutiner for poliklinikkenes praktisering av skjønn 
ved innkreving av gebyr ved uteblivelse fra timeavtale og et standard informasjonsskriv til 
pasientene om ordningen med gebyr. 
 
Planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker 
• Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for 

bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det 
vises i den forbindelse til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev 
etter vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. 

Ressursgruppen for tilgjengelighet og pakkeforløp har oppdatert foretakets rutiner i henhold til 
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Det gis opplæring i Pasient – og bruker-
rettighetsloven og det er utarbeidet pasientadministrative rutiner for å følge dette opp. Sentrale 
aktører har bidratt i arbeidet og informasjon omkring dette er fulgt opp i organisasjonen gjennom 
blant annet det merkantile nettverket. Nettverket for forløpskoordinatorene i pakkeforløp for 
kreft sikrer opplæring av koding i pakkeforløp for kreft. Det er utarbeidet egne rapportveiledere 
slik at avdelingene kan ta ut informasjon selv. Det er gitt informasjon og opplæring i 
fristbruddsportalen og denne er tatt i bruk ved foretaket. Det er gitt informasjon om hva hver 
enkelt avdeling skal gjøre i forkant av at pasienter meldes til fristbruddsportalen. De nye 
prioriteringsveilederne er tatt i bruk. Foretakets poliklinikker har innført eller har under 
planlegging/innføring planlegginghorisonter ved poklinikken på seks måneder. 
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Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets 

rapport “Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning” (IS-
2129).  

Foretaket følger de fleste tiltakene som anbefales i  Helsedirektoratet rapport (IS-2129). 
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling hadde bla som hovedmål for 2015: 

• Vi skal sikre pasienter rett blod til rett tid. 
• Våre blodgivere skal oppleve det som meningsfylt å gi blod og bli ivaretatt av kompetent 

personell som yter god service. 

Delmål relatert til hovedmål 1 og 2: 
• Tilpasset blodlager, et underpunkt er egen innkallingsgruppe. 
• God ivaretakelse av blodgivere, et underpunkt er gullgiverfest. 

Måltallet for 2015 var 1800 nyregistrerte blodgivere, faktisk antall nye blodgivere i 2015 var 2404. 
 
Omstillingsprosesser 
• Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til 

berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk 
kommunikasjon.  

Kommunikasjonsarbeidet ved Ahus legger vekt på å formidle endringer og prosesser som har 
betydning for ansatte, pasienter, pårørende og ulike samarbeidsparter.  
 
Direkte kontakt og dialog er fortsatt den beste form for kommunikasjon, og blir prioritert 
overfor viktige målgrupper internt og eksternt. I tillegg er formidling gjennom internett, intranett, 
epost og sosiale medier nå et helt sentralt virkemiddel.  
 
Ahus legger vekt på å utvikle et god og velegnet kanalstrategi for å nå fram med relevant 
kommunikasjon til de som er berørt av endringer i vår virksomhet. 
 
Lærlinger 
• Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som 

følger av denne. 
 
I september utdannet Ahus for første gang sine egne helsefagarbeidere. Disse 7 har hatt hele 
læretiden ved sykehuset, og besto fagprøven med beste resultat. Ytterligere 6 
helsefagarbeiderlærlinger er under utdanning ved Ahus og vil ta fagprøven neste sommer. I tillegg 
er det ansatt 1 lærling i institusjonskokk- og 1 innen dataelektronikkfaget.  
 

5. Andre rapporteringer for 2015 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

Innledning  

Styrets plandokument gjenspeiler verdivalg og føringer fra eier og foretakets strategiske 
utviklingsplan 2012-2016 for Ahus. Foretaket har de siste årene hatt en krevende økonomisk 
situasjon, noe som har begrenset mulighetene for investeringer og ønsket utvikling av 
tjenestetilbudet. Samtidig er befolkningen i opptaksområdet i sterk vekst. Styrets plandokument 
for 2016-2019 retter oppmerksomheten spesielt mot de utfordringene det vil være størst behov 
for å imøtekomme på lengre sikt: 
- Øke egendekningsgraden 
- Utvikle et helhetlig krefttilbud 
- Møte eldrebølgen 
- Skape vekst innen psykisk helsevern og TSB 
- Øke den diagnostiske kapasiteten 
- Løse kapasitetsutfordringen 
- Etablere nye tilbud 
 
Andre sentrale satsingsområder er: 
- Styrke funksjonen som universitetssykehus 
- Teknologisk modernisering 
- Fokus på pasientsikkerhet og kvalitet 
- Styrke samhandlingen med kommunene 
- Legge til rette for økt brukermedvirkning  
- Bygge et godt omdømme 

 
Ahus har planer for og muligheter til å utvide tjenestetilbudet innenfor egnet areal. Foretaket ser 
utvidelse av sykehusets bygningsmasse som et ønsket og viktig virkemiddel for å gi befolkningen i 
vårt opptaksområde en fremtidsrettet helsetjeneste, være en attraktiv arbeidsplass, samt ha riktig 
balanse mellom elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. En utviklingsplan for perioden 2016-
2030 er under utarbeidelse, og vil bli framlagt for styret våren 2016.  

Kapittel 6 beskriver utviklingstrender og rammer for virksomheten. Kapittel 7 går nærmere inn 
på hvilke planer sykehuset har for å møte utfordringene og sikre strategisk satsing i perioden 
2016-2019. 
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6.1. Faglig og demografisk utvikling 
6.1.1 Demografiske utviklingstrekk 
Opptaksområdet til Ahus består av alle kommunene i Follo1 og på Romerike (unntatt 
lokalsykehusfunksjon til innbyggere i Nes kommune), samt befolkningen i Rømskog i Østfold og 
i bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo. Demografisk fremskriving viser at befolkningen er 
forventet å øke med ca. 10 000 innbyggere hvert år. Frem til 2019 vil forventet 
demografiutvikling øke antall liggedøgn med ca. 20 000, noe som tilsvarer vel 50 senger. Styrets 
plandel gjelder de nærmeste fire årene, men forståelse av kapasitetsutfordringene på lengre sikt 
må legges til grunn for valg av driftsformer på kort og mellomlang sikt. 

Statistisk sentralbyrås prognose basert på midlere verdier for fruktbarhet, levealder, innenlands 
flytting og innvandring (MMMM) viser at befolkningen i opptaksområdet vil øke med ca. 24 
prosent i perioden 2014-2030 (tabell 6.1.1). På grunn av den ekstraordinære flyktningsituasjonen 
er prognosen for innvandring usikker, og kan bli høyere enn den som ble beregnet i 2014.  

Tabell 6.1.1 SSBs prognose for utvikling av innbyggertallet i opptaksområdet for Ahus, basert på MMMM-framskriving 
Kommune/bydel Innbyggere 2014 Innbyggere 2030 Vekst 
Alna (Oslo) 48 307 59 002 22 prosent 
Stovner (Oslo) 31 340 37 257 19 prosent 
Grorud (Oslo) 27 101 32 729 21 prosent 
Skedsmo 51 188 63 895 25 prosent 
Lørenskog 34 697 42 048 21 prosent 
Ullensaker 32 438 44 584 37 prosent 
Ski 29 542 34 854 18 prosent 
Oppegård 26 255 30 400 16 prosent 
Eidsvoll 22 689 29 492 30 prosent 
Nittedal 22 385 27 480 23 prosent 
Nesodden 18 297 21 288 16 prosent 
Ås 17 969 24 693 37 prosent 
Sørum 16 918 23 014 36 prosent 
Rælingen 16 806 21 293 27 prosent 
Frogn 15 671 17 967 15 prosent 
Aurskog-Høland 15 500 18 727 21 prosent 
Nannestad 11 707 14 628 25 prosent 
Fet 11 048 13 759 25 prosent 
Enebakk 10 626 11 972 13 prosent 
Gjerdrum 6 292 7 843 25 prosent 
Hurdal 2 695 2 878 7 prosent 
Vestby 15 944 20 302 27 prosent 
Rømskog 672 660 -2 prosent 
Totalt 486 087  600 765 24 prosent 
Nes* 20 164 24 493 21 prosent 

*Befolkningen i Nes kommune får sitt tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
ved Ahus.  

1Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen på ca. 15 000 innbyggere i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges 
til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 2015-
2016. 
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Et viktig og tydelig trekk ved utviklingen er at den store befolkningsveksten vil komme i gruppen 
over 67 år. Ser man perioden under ett, vil det være en mer enn 50 prosent økning i denne 
aldersgruppen, mens de yngre aldersgruppene til sammenligning vil øke med henholdsvis ca. 15 
prosent (under 18 år) og 18.5 prosent (18 til 67 år). 

Demografiske endringer i opptaksområdet har stor betydning for utviklingen i behovet for 
helsetjenester. Fram til 2030 forventer SINTEF at befolkningsveksten i Akershus sykehusområde 
vil føre til ca. 30-35 prosent økning i aktivitet, forutsatt at dagens virksomhet og behov ikke 
endres. Den såkalte “eldrebølgen” vil ha betydning for profilen på kapasitetsbehovet i sykehuset. 
Det vil bli et særlig økende behov for tilbud til pasienter med aldersrelaterte sykdommer som 
kreft, hjerte- og karsykdom, demens og alderspsykiatriske tilstander. Mange pasienter vil kunne ha 
flere sykdommer på samme tid. Det er derfor viktig at sykehuset kan gi et godt tilbud til pasienter 
med et sammensatt sykdomsbilde. 

Ahus må tilpasse sin virksomhet til de fremtidige demografiske utfordringene, som også 
inkluderer økt andel med innvandrerbakgrunn med et stadig større kulturelt og språklig 
mangfold. Framtidige spesialisthelsetjenester må også utvikle sin helsefremmende tilnærming i 
behandlingstilbudet til ulike sykdoms- og pasientgrupper. Dette er viktig for å møte og forebygge 
ulike livsstilssykdommer og redusere fremtidig behandlingsbehov. 

6.1.2 Kapasitetsutfordringer 

De siste årene har Ahus hatt en stadig aktivitetsvekst som følge av utvidet opptaksområde og 
generell befolkningsvekst. Dette har ført til en opplevd underkapasitet på grunn av høyt 
pasientbelegg og flaskehalser knyttet til diagnostikk og behandling. Utfordringsbildet har variert 
gjennom året og mellom ulike behandlingsnivåer og fagområder. Diagnostiske tilbud med høy 
tendens til kødannelse er bildediagnostikk og endoskopi. På behandlingssiden er det særlig 
anestesi- og operasjonskapasiteten som er utfordrende. Pasientene kan derfor bli liggende 
unødvendig lenge på sengepostene fordi de må vente på undersøkelse og behandling. Dette får 
konsekvenser for sengekapasiteten. I 2014 var det totalt ca. 7000 overnattinger på korridor.  

Imidlertid kan god planlegging og tett oppfølging bidra til å løse utfordringene på kort sikt. Med 
etablering av faste kapasitetsmøter i divisjoner/klinikker og i direktørens ledergruppe fra høsten 
2015, har det blitt bedre flyt i sykehuset. Antall korridorpasienter har gått ned i løpet av 2015, til 
tross for at tilstrømningen av pasienter har vært på samme nivå som i 2014 (fig 6.1.2.1).  
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Figur 6.1.2.1 Utviklingen i antall korridorpasienter gjennom 2014 og 2015 (søylediagrammene viser månedsvis antall i 2015 for 
henholdsvis KK, kvinneklinikken; OK ortopedisk klinikk; KD, kirurgisk divisjon; MD, medisinsk divisjon).      

 

6.1.3. Samhandling 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene i opptaksområdet vil i årene framover bli stadig 
viktigere for å møte befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester. Kvalitet og kapasitet i 
primærhelsetjenesten er avgjørende for samhandlingen mellom kommuner/bydeler og Ahus, og 
er en viktig faktor for å redusere presset på sengekapasiteten ved Ahus. Dette påvirker det 
framtidige kapasitetsbehovet ved Ahus.  

For å ta ut potensialet i samhandlingsreformen, kreves godt samarbeid mellom Ahus og 
kommunene/bydelene. I tråd med samhandlingsreformens intensjon, blir pasientene i all 
hovedsak tatt imot i kommunene/bydelene når de er utskrivningsklare, selv når pasienten har 
behov for omfattende hjelp fra kommunene/bydelene.  

Det var fram til november 2015 etablert kommunale akutte døgnplasser (KAD) på Nedre 
Romerike og i Oslo. Nedre Romerike KAD har hatt en lav utnyttelse av sengene, men dette 
endret seg fra høsten 2015. Senhøsten 2015 og ved årsskifte 2015/2016 hadde resten av 
kommunene etablert sine akutte døgnplasser (tabell 6.1.3.1). Til sammen utgjør dette vel 50 
plasser. Potensialet for avlastning av sykehuset vil dermed bli 8300 liggedøgn, tilsvarende 30 
senger. Den noe lavere dekningsgraden skyldes at man ikke kan forutsette 100 prosent bruk til 
enhver tid, samt at man må forutsette at noen av pasientene som får tilbud om KAD uansett ikke 
ville ha blitt innlagt på Ahus. Både kommunene og Ahus følger utviklingen nøye, blant annet for 
å sikre gode pasientforløp og unngå unødige reinnleggelser på sykehuset.  

Samhandlingsreformen førte til en signifikant reduksjon i antallet utskrivningsklare pasienter. 
Ahus har imidlertid fortsatt i snitt 8-10 utskrivningsklare pasienter hver dag som venter på 
kommunalt tilbud. Det er betydelig lokal variasjon med hensyn til hvor lang tid det tar for 
kommunene å skaffe pasientene et tilbud. Avdeling for samhandling er i dialog med de aktuelle 
kommunene om denne problemstillingen.  
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Tabell 6.1.3.1 Antall KAD-senger i opptaksområdet høsten 2015 og 01.01.2016. 

 

Lover og forskrifter slår fast at det er kommunene, og ikke sykehuset, som skal sikre 
befolkningens et kvalitetsmessig godt legevakttilbud. Den nye akuttmedisinforskriften som trådte 
i kraft 01.05.2015, stiller tydelige krav til kvalitet i det kommunale legevaktstilbudet. Det er 
dermed grunn til å se nærmere på det skadelegevakttilbudet som drives ved Ahus.  

6.1.4 Kvalitet og pasientsikkerhet 

Kvalitet og pasientsikkerhet står helt sentralt i Helse og omsorgsdepartementet, Helse Sør Øst og 
Ahus sine strategiske planer for perioden mot 2020. Pasientene skal kunne være sikre på at 
tjenestene ved Ahus er trygge og av god kvalitet. 

Utvikling av Ahus som et pasientsikkert sykehus er høyt prioritert, og det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet er igangsatt. Det systematiske forbedringsarbeidet eies av ansvarlige 
ledere på alle nivåer, og understøttes av Enhet for medisin og helsefag. Bruk av nasjonale 
anbefalinger, kunnskapsbasert metodikk og praksis for forbedringsarbeid ligger til grunn for vårt 
arbeid. Statistikk og enkelthistorier fra meldinger om uønskede hendelser, klagesaker, tilsynssaker 
og erstatningssaker er en kilde til å finne risikoområder og gir mulighet for læring. For å sikre 
åpenhet, legger Ahus ut resultater fra kvalitets- og pasientsikkerhetsmålinger på sine nettsider.   

Fremtidens behandlingstilbud vil gå på tvers av tradisjonelle faggrenser. Dette henger sammen 
med at kunnskapsutviklingen skaper nye muligheter for behandling av sykdommer. Samtidig 
kreves en bred tilnærming for å gi pasienter med sammensatte lidelser et godt behandlingstilbud. 
Dette utfordrer måten vi organiserer pasienttilbudene på. Det er derfor viktig å legge til rette for 
samarbeid og samtidighet, slik at det skapes gode og effektive behandlingsforløp der rett 
kompetanse trekkes inn til rett tid.  
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6.1.5 Faglig utvikling 

a) Egendekning 

Ahus har lavere egendekning enn andre sykehus i Helse Sør-Øst som det er naturlig å 
sammenligne oss med. I 2014 fikk befolkningen i Akershus sykehusområde bare 71 prosent av 
døgnoppholdene og 54 prosent av sine dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved Ahus 
(figur 6.1.5.1.). Dette er en fallende trend fra 2012, da tilsvarende tall var henholdsvis 72 prosent 
og 56 prosent. “Lekkasjen” er størst innen høyt spesialiserte funksjoner (områdefunksjoner), 
planlagt (elektiv) og dag/poliklinisk virksomhet. Dette skaper ubalanse mellom akutt 
lokalsykehusvirksomhet og elektive områdefunksjoner, særlig innenfor den kirurgiske delen av 
virksomheten.  

Pasientstrømmen ut av sykehusområdet er større enn det som kan tilskrives regionale og 
nasjonale funksjoner. En del av forklaringen er at Ahus mangler tilbud til enkelte pasientgrupper. 
Imidlertid er det også “lekkasje” av pasientgrupper som det finnes pasienttilbud for på Ahus. Det 
blir arbeidet målrettet, blant annen innenfor elektiv ortopedi, for å hente disse pasientgruppene 
tilbake.  

Figur 6.1.5.1. Prosentvis egendekning for eget opptaksområde i 2014. Det meste av “lekkasjen“ kan forklares ved at pasienter fra 
Akershus sykehusområde behandles ved Oslo universitetssykehus.  

 

Kirurgisk behandling av prostatakreft representerer en annen stor utfordring. Det urologiske 
fagmiljøet har de siste årene opplevd at antallet åpne prostatektomier har falt til et kritisk lavt nivå 
fordi pasientene ønsker inngrep ved hjelp av operasjonsrobot. Dette er et kostbart instrument 
som ikke finnes på Ahus i dag. Dersom antall inngrep blir alt for lavt, kan sykehuset i ytterste 
instans miste retten til å operere prostatakreft; en situasjon som ville være svært alvorlig.  

Det blir arbeidet systematisk med å styrke områdefunksjoner. I løpet av høsten har 
hjertemedisinsk avdeling tatt i bruk sine to nyetablerte PCI-laboratorier. Tilbudene ved 
ortopedisk klinikk markedsføres aktivt mot befolkning og primærleger i opptaksområdet, og 
nevrologisk avdeling har styrket områdesykehustilbudet til epilepsipasientene gjennom etablering 
av tilbud om 24-timers EEG. Dette skal hente tilbake pasienter fra Spesialistsykehuset for 
epilepsi i OUS.  
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b) Kreft 

Kreftforekomsten øker med alderen. Antall nye krefttilfeller i Akershus sykehusområde ventes å 
øke fra ca. 3 000 i 2015 til 3 500 i 2020 og 4 500 i 2030. Et gjennomgående utviklingstrekk er at 
kompleksiteten i behandlingen øker og at flere blir helbredet. Overlevelsen etter fem år ligger i 
dag på omtrent 65 prosent, men er stigende. Vi får flere og flere langtidsoverlevere som har 
plagsomme seneffekter av behandlingen. Fremtidens kreftbehandling vil i økende grad bli 
individualisert og kreve økt spesialkompetanse og multidisiplinært samarbeid.  

Det ble innført 28 pakkeforløp i løpet av 2015. Pakkeforløp for kreft er et virkemiddel for at 
Norge skal bli førende på helhetlige pasientforløp. Det er utarbeidet nasjonale standardiserte 
utredningsforløp frem til initial behandling er igangsatt. De er faglig basert og normgivende. 
Dette skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. Innføring av pakkeforløp for 
kreft innebærer at fastlegen kan henvise direkte til et utredningsforløp ved begrunnet mistanke 
om kreft. Fastlegens rolle tydeliggjøres i pakkeforløp for kreft og det er utarbeidet egne 
diagnoseveiledere for hvert pakkeforløp. Forløpet skal være fastlagt på forhånd og tider booket 
for å unngå ikke-faglig begrunnet ventetid ved utredning og behandling av kreft.  

c) Eldrebølgen 

Økende levealder i befolkningen gir et gradvis økende behov for behandlingstilbud til eldre. 
Mange eldre pasienter har sammensatte diagnoser. Det er derfor krevende å gi et godt og 
dekkende tilbud til denne pasientgruppen. I løpet av de siste årene har Ahus derfor etablert 
geriatrisk avdeling. Avdelingen har sengepost og vil fra 2016 også gi tilbud om polikliniske 
konsultasjoner.  

d) Psykisk helsevern og TSB 

Det er fra helsemyndighetenes side forutsatt at veksten i tilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) skal være høyere enn befolkningsveksten 
og større enn i somatiske spesialisthelsetjenester. Aktivitetsøkningen skal primært skje i den 
polikliniske og desentraliserte delen av tilbudet. Innen psykisk helsevern er det også forutsatt en 
omgjøring fra døgnbehandling til polikliniske tilbud. Dette medfører til dels store endringer både 
i sentraliserte og desentraliserte tilbud. 

I tillegg er det stort behov for nybygg for psykisk helsevern. En ny avdeling som Ahus bygger ut 
for å ta hånd om alle pasientene selv, vil kreve en kapasitet på 50 døgnplasser. Også avdeling for 
voksenhabilitering har behov for nye lokaler som erstatning for dagens provisoriske og til dels 
dårlige lokaler.  

e) Diagnostikk 

Det er utfordringer med kapasiteten på områder som endoskopi, CT, MR, PET, 
mammadiagnostikk, trippeldiagnostikk og patologiske undersøkelser.  

De siste årene har prøver til diagnostisering ved patologisk avdeling økt med 10-20 prosent pr. år. 
Det øker ikke bare med befolkningsveksten, men også med økt levealder. Flere pasientgrupper 
kan også bli overført fra OUS til Ahus, og dette medfører økt volum av diagnostikk, spesielt 
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avansert kreftdiagnostikk som er avgjørende for videre behandling. Omfattende nasjonale 
standarder i forbindelse med pakkeforløp kreft, øker omfanget av behandlingstilbud til 
pasientene. Samtidig er patologene blitt viktige samarbeidspartnere i kliniske tverrfaglige møter, 
noe som utfordrer en liten enhet. Det er derfor et klart behov for utvidelse av tilbudet innen 
patologisk diagnostikk. 

f) Forskning, utdanning og innovasjon 

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt vilkår for å få godkjenning til å kunne benytte 
betegnelsen universitetssykehus. Dette er vilkår om at helseforetaket bidrar vesentlig i utdanning i 
medisin og annen helsefaglig utdanning, at det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de 
fleste kliniske fag. Det er videre krav om at det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og 
helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske 
fagområder, og at det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet.  

Forskning, utvikling og undervisning ved Ahus skal holde et høyt faglig nivå, basert på sykehusets 
egne pasientgrupper. Forskningsaktiviteten er organisert sammen med UiO med felles 
forskningsledelse som rapporterer til både sykehus og universitet. Det er et mål at alle 
forskningsaktive skal være medlem av en forskningsgruppe. 

Ahus har også utstrakt opplæringsvirksomhet for både eksterne studenter og egne ansatte. Som 
helseforetak har Ahus det operative ansvaret for at ansatte får den opplæring, etter- og 
videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. 
Fremtidens utdanninger skal dessuten understøtte utviklingen av nye fagområder, endrede 
arbeidsformer, oppgavefordeling og organisering.  

I rapporten Helse- og omsorg 21 (H021) ble det påpekt at det er et stort uutnyttet potensiale for 
innovasjon i helsesektoren. Dels etterspørres det mer kommersialisering og flere 
bedriftsetableringer med utspring i sektoren, dels pekes det på manglende systematikk i 
innovasjonsarbeidet i tjenesten. Dette inkluderer manglende metodikk for behovskartlegging, 
brukermedvirkning og idefangst, og manglende systematikk når det gjelder evaluering, 
implementering og spredning. Samtidig er det mange gode og idéer som gir stort potensial for 
kommersialiserbare innovasjonsprosjekter.  

6.1.6 Teknologi 

a) Medisinsk-teknisk utstyr 

Ved innflytting i nytt sykehus i 2008 var det medisinsk-tekniske utstyret topp moderne. Etter åtte 
år er det nå behov for oppgradering og utskifting på flere områder. For å opprettholde og 
forbedre behandlingstilbudene ved Ahus, er det nødvendig å ha teknologisk tidsriktig og 
velfungerende utstyr.  

I tillegg til reanskaffelser er det behov for utstyrsinvesteringer for å understøtte ønsket utvikling 
innenfor områder som bildediagnostikk, patologi og robotkirurgi med videre. Mangelen på 
operasjonsrobot har særlig betydning for tilfanget av pasienter med behov for kirurgi i 
bekkenregionen. I valget mellom tradisjonell kirurgi ved Ahus og robotkirurgi ved et annet 
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sykehus, velger mange det siste alternativet. Dermed reduseres omfanget av pasienter som med 
fordel kunne vært behandlet ved Ahus. 

b) IKT 

Sykehuspartner ble etablert som felles IKT-tjenesteleverandør i 2008 for helseforetakene i Helse 
Sør-Øst RHF. I 2009 ble brorparten av virksomhetsområdet for Ahus overdratt til 
Sykehuspartner. Foretaket etablerte deretter den gjenværende virksomheten i henhold til regionalt 
førende dokument om ansvarsdeling mellom helseforetaket og Sykehuspartner. Det har vært 
utfordringer knyttet til medvirkning i beslutningsprosesser, samt intern struktur og styring. Som 
følge av dette, etablerte Ahus i 2014 en avdeling for området medisinsk teknologi og e-helse. 
Dette har bidratt til forbedringer internt. 

Høsten 2015 fikk innbyggerne i opptaksområdet til Ahus kjernejournal. Dette er en ny 
elektronisk tjeneste som inneholder viktige helseopplysninger som både helsepersonell og 
pasienten har tilgang til. Kjernejournalen gir oversikt over de legemidler pasienten har fått 
utlevert fra apotek, e-resepter, legemiddelallergier, kritisk informasjon, samt pasientens kontakter 
med helsetjenesten. Kjernejournal er et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det 
haster å finne informasjon om helsetilstanden. Ahus er første sykehuset på Østlandet som 
innfører kjernejournal.  

6.1.7 Brukermedvirkning 

Økende bevissthet blant pasienter og pårørende om rettigheter og muligheter er i ferd med å 
forandre pasientens rolle fra passiv mottaker til informert medvirker og samarbeidspartner. Vi er 
på vei mot en ny fordeling av makt, roller og ansvar mellom lege og pasient og mellom bruker og 
helsevesen. Det ligger et betydelig potensial i å sette pasientene i stand til å ta større ansvar for 
egen helse. Helsepersonellets veilederrolle vil bli mer tydelig når pasienten skal være med på 
avgjørelser knyttet til behandlingen. Det er tydelige politiske føringer for at pasientens behov skal 
være styrende for hvordan helsetjenestene er organisert, der pasientens opplevelse av kvalitet 
sidestilles med kvaliteten på den medisinsk faglige behandlingen. Slik ønsker en å sikre at 
pasientenes behov blir førende for tilbudet og organiseringen av virksomheten i sykehuset.  .  

I de ulike pasientforløpene legges det opp til en mer individuell tilnærming, der pasienten skal få 
mulighet til å gi tilbakemeldinger om mangler knyttet til faktorer som informasjon, kvalitet og 
kontinuitet. Dette betyr blant annet at Ahus må legge enda mer vekt på samhandling mellom 
ulike aktører i behandlingskjeden.  

Ved Ahus er det et aktivt og velfungerende brukerutvalg. Sykehuset har dessuten god erfaring 
med opprettelsen av det som var Norges første ungdomsråd; et tiltak som nå bres ut i hele landet.  

6.1.8 Omdømme 

Å bygge tillit til pasienter, pårørende, publikum, sentrale samarbeidspartnere og eiere er en 
integrert og viktig del av arbeidet med å tilby helsetjenester av høy kvalitet. Tillit bygges først og 
fremst gjennom gode resultater på de områder styret retter oppmerksomhet mot i 
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plandokumentet. God kommunikasjon internt i hele organisasjonen er en forutsetning for å 
lykkes med dette. 

Omdømmeundersøkelsen til Helse Sør-Øst viser stor tillit til det samlede sykehustilbudet der folk 
bor. Resultatene fra september 2015 er de beste siden målingene startet opp i 2011. Ahus 
opplever framgang på de fleste områder, for tredje måling på rad. Samtidig viser undersøkelsen at 
Ahus ennå har utfordringer knyttet til de ulike omdømmeområdene, og fortsatt har signifikant 
lavere skåre enn de øvrige sykehusene på flere av spørsmålene. 
 

6.2. Forventet økonomisk utvikling 
Foretakets økonomiske rammebetingelser i perioden 2016-2019 består hovedsakelig av 
rammetildelingene fra Helse Sør-Øst (faste inntekter) og endringer i variable inntekter som følge 
av aktivitetsanslagene. Det er et mål at foretaket skal oppnå årlige overskudd for å frigjøre 
likviditet til nødvendige investeringer. Mål om overskudd videreføres i planperioden. Det legges i 
økonomisk langtidsplan til grunn et mål om gradvis økt overskudd til 200 millioner kroner i 2019. 
Dette tilsvarer et estimert nødvendig nivå for å kunne foreta reinvesteringer i utstyr, vedlikeholde 
teknisk infrastruktur og eiendom og videreutvikle virksomheten i tråd med medisinskfaglig 
utvikling.  

Allerede i 2016 er det lagt til grunn et overskudd på 144 millioner kroner. Det er beregnet at den 
økonomiske utfordringen for å oppnå målsatt resultat i 2015 tilsvarer en omstilling på opp mot 
200 millioner kroner. 

 De økonomiske framskrivninger for strategiperioden tilsier at foretaket økonomisk sett har fire 
sentrale utfordringer:  
- Prioritere oppgaver og effektivisere driften av virksomheten for å oppnå en grunndrift i 

samsvar med de økonomiske rammene fra eier  
- Iverksette tiltak ved foretaket som understøtter intensjonen om å realisere endringer av 

pasientstrømmer i retning større egendekning.  
- Etablere årlige driftsoverskudd til egenfinansiering av nødvendige investeringer i årene 

fremover 
- Gjennomføre de tre første utfordringer parallelt med mulige store endringer i foretakets 

opptaksområde med påfølgende vesentlige endringer i foretakets inntekter  

De økonomiske konsekvensene av eventuelle endringer i opptaksområdet eller økt avlastning fra 
andre foretak er ikke beregnet i detalj. En eventuell flytting av Vestby kommune til Sykehuset 
Østfold fra 01.01.2017, er forventet å redusere foretakets inntekter med ca. 150 millioner kr 
(netto etter justering for gjestepasientkostnader). Tilsvarende vil en eventuell overføring av Alna 
bydel innen somatikk (eksklusive barn, fødsler og gynekologi) kunne redusere foretakets inntekter 
med ca. 350 millioner kr. En samlet inntektsreduksjon på opp mot 500 millioner kroner i 
perioden 2016-19 vil innebære omfattende omstillingsprosjekt med tanke på å kunne oppnå en 
tilsvarende reduksjon i kostnader og en delvis kompensasjon for reduksjon av inntekter fra 
opptaksområder gjennom økt egendekning for gjenværende opptaksområde. 
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6.3. Personell- og kompetansebehov 
6.3.1 Kompetanse og utdanning 
”Ahusmodellen” bygger på at spesialistkompetanse i mange ledd er et sentralt virkemiddel for at 
Ahus skal være et velfungerende lokal- og områdesykehus med god tjenestekvalitet og 
kostnadskontroll. Spisskompetansen ved sykehuset skal bidra til å utvikle nye metoder for 
effektiv drift og prioritering.  

 

 

 
Helsefaglig strategi 2013-2016 (HFS) gir retning for arbeid med kompetanse og utdanning for 
mer enn 3000 årsverk fordelt på 15 fag- og yrkesgrupper. Ambisjonene i HFS konkretiseres i 
handlingsplaner for det enkelte år innenfor de ulike fagområdene. Det arbeides målrettet med 
kompetanseutvikling av de ansatte og rekruttering av rett personell. Ahus benytter 
kompetansemodulen i arbeidsplanverktøyet Gat for å registrere lovpålagt og nødvendig 
kompetanse hos ansatte. Dette er et hjelpemiddel både for ledere og ansatte som gir oversikt over 
gjennomført, godkjent og gyldig kompetanse. Erfaringene er så langt gode, og verktøyet skal tas i 
bruk ved alle avdelinger.  

Systematisk utvikling av relevant kompetanse er sentralt for å møte fremtidige behov og 
utfordringer ved sykehuset. Det gjelder både for fagutøvelse og ledelse. Tilgangen på 
helsepersonell innen helsefaggruppene som omfattes av helsefaglig strategi vil endres i årene 
framover. Prognoser tilsier at det vil bli mangel innenfor flere av gruppene. Det er derfor 
nødvendig å se på hvordan oppgavene er fordelt mellom ulike yrkesgrupper og om det er 
hensiktsmessig med endringer. Endret oppgavefordeling skal føre til mer effektiv og 
hensiktsmessig bruk av ressursene uten at det går ut over faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet. 
Ansattes medvirkning vil være viktig for å sikre at Ahus har rett kompetanse på rett sted. 

Mangelen på spesialsykepleiere er en lokal, regional og nasjonal utfordring. Innføring av 
utdanningsstillinger fra 2014 for sykepleiere som tar videreutdanning i anestesi-, intensiv-, 
operasjons-, barne-, kreft- og nyfødtsykepleie er et tiltak for å bedre tilgangen til denne 
kompetansen, dette videreføres i 2016. Det må framover gjøres en mer strategisk tilnærming til 
satsing på spesialsykepleiere og bruk av utdanningsstillinger for å møte Ahus sitt behov for 
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spesialsykepleiere. En modell for kartlegging av langsiktig behov for spesialsykepleiere er 
utarbeidet i 2015 og vil benyttes i 2016.  

Ahus jobber strategisk og systematisk for å møte behovet for spesialsykepleiere. Et viktig tiltak er 
å samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene om å tilpasse innholdet i utdanningen til 
sykehusets behov, samt øke opptaket. Det planlegges i samarbeid med Høgskolen i Oslo og 
Akershus opprettelse av ny videreutdanning innen akuttsykepleie, med oppstart i januar 2017. 

Fremtidig mangel på ulike grupper av helsepersonell, gjør at flere områder vurderes for 
oppgaveskyvning ut fra faglig forsvarlighet og god ressursforvaltning. Fagskoleutdanning kan gi 
hjelpepleiere/helsefagarbeidere kompetanse til å ivareta mer spesialiserte oppgaver. For å møte 
fremtidens behov for helsepersonell, har sykehuset tatt inn lærlinger i helsefagarbeid og har i dag 
6 lærlinger ansatt i 2 års læretid. 7 helsefagarbeidere var ferdige med sin læretid i september i år. 

Ahus tar årlig imot ca. 750 helsefaglige bachelorstudenter i veiledet praksis. Å øke den formelle 
veiledningskompetansen blant ansatte, innen alle de aktuelle profesjonene er et viktig 
satsningsområde fremover.  

6.3.2 Samarbeid mellom Ahus og utdanningsinstitusjoner  
Ved hjelp av samarbeidsmidler er det etablert kombinerte stillinger mellom sykehuset og 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Ahus har også et tett samarbeid med Universitetet i Oslo. Også 
mellom disse er det etablert kombinerte stillinger. Formålet med slike kombinerte stillinger er å 
fremme praksisnær undervisning og veiledning samt styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og 
utdanningsinstitusjonene.  

6.3.3 Lederutvikling  
Ahus viderefører satsingen på ledelse i 2016. Innholdet i arbeidet med ledelse og lederutvikling på 
Ahus illustreres i følgende figur: 
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Arbeidet med lederopplæring og lederutvikling skal ha et virksomhetsfokus og være konkret 
innrettet rundt forbedringsprosesser og virksomhetsstyring. De programmer som gjennomføres i 
organisasjonen har to utgangspunkt: 

- Individuelle programmer hvor utvikling og styrking av den enkelte leder, og samhandling 
mellom ledere, er i fokus. 

- Utvikling av ledergrupper og samspill mellom ledergrupper i organisasjonen.  

“Ny som leder” er obligatorisk lederopplæring for alle, mens det er lederutviklingsprogrammer 
både for førstelinjeledere og mellomledere. Mellomlederprogrammet som gjennomføres høsten 
2015/2016 er første gjennomføring hvor deltakerne i løpet av programmet konkret skal 
gjennomføre et forbedringsarbeid, prosjekt eller tiltak som er bestemt gjennomført i 
organisasjonen uavhengig av mellomlederprogrammet. Den individuelle utviklingen som leder 
knyttes blant annet til gjennomføringen av forbedringsarbeidet i sykehuset. For 2016 vil det 
fokuseres på noen særskilte satsningsområder, utover de programmer som løper gjennom Ahus 
lederskole. Eksempler på slike særskilte satsingsområder er å knytte lederutvikling og løpende 
forbedringsarbeider i sykehuset tettere sammen. Det vil også fokuseres på ledergrupper som 
arena for organisasjonsforbedringer og å forankre felles fortolkning av innholdet i lederrollen på 
ulike nivå.  

6.3.4 Ressursstyring og bemanningsplanlegging 
Gode systemer for bemanningsplanlegging og ressursstyring er viktige funksjoner i sykehuset. 
Bemanningsplanlegging er en viktig forutsetning for gode pasientforløp og driften i sykehuset, 
for kompetansesammensetningen hos personalet rundt pasienten og for den økonomiske 
ressursbruken i organisasjonen.  

Ahus har et stort fokus på bemanningsplanlegging og ressursstyring. Det er gjennom høsten 2015 
lagt grunnlag for bedre budsjettering og oppfølging gjennom regnskapsåret på dette området. Det 
er satt fokus på enhetlig bruk av foretakets ressursstyringssystem og etterlevelse av felles praksis 
rundt arbeidsplaner mv. I tillegg er det gjennomført forbedringsarbeid flere steder i kliniske 
seksjoner som både gir effekter på den enkelte seksjon og erfaringsgrunnlag og overføringsverdi 
til andre enheter i sykehuset.  Dette arbeidet vil fortsette med stort trykk i kommende 
planperiode.  
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6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – 
status og utfordringer 

Ahus arbeider kontinuerlig med å effektivisere bruken av areal for å frigjøre ressurser til 
pasientbehandling. De viktigste prosjektene som er under gjennomføring og planlegging er: 
- Reetablering av 15 pasientrom. Rommene har vært brukt som personalrom. Medisinrom skal 

nå tas i bruk som personalrom, og nye medisinrom bygges i tilknytning til disse. 
Ombyggingen skal foregå fra høst 2015 til februar 2016.  

- Nytt psykiatribygg. 
- Salg av boliger ved Moenga. 
- Planlegging av ombygging til godkjente senge-/pasientarealer i Nye Nord på Nordbyhagen. 
- Arealløsninger knyttet til økt bildekapasitet på Nordbyhagen. 

6.4.1 Psykisk helsevern 
I forbindelse med utvidelsen av Ahus sykehusområde i 2011 ble det etablert to midlertidige 
løsninger for henholdsvis alderspsykiatri og psykosebehandling/sikkerhetspsykiatri fordi Ahus 
ikke disponerte egne lokaler til funksjonene som skulle overføres fra Oslo universitetssykehus. 
Den midlertidige løsningen for alderspsykiatri med leie av lokaler på Gaustad ble avviklet i 2014. 
Som følge av dette drives Avdeling alderspsykiatri med redusert kapasitet til døgnbehandling. 
Avtalen med Oslo universitetssykehus om kjøp av behandlingskapasitet innen psykosebehandling 
og sikkerhetspsykiatri nivå II tilsvarende 28 døgnplasser, utløper 31.12.2017. Ved styrets 
godkjenning av den midlertidige løsningen ble det forutsatt at det skulle tilrettelegges for en 
permanent løsning i nytt bygg både for alderspsykiatri, psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. 
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I 2013 ble idéfasedokument for ”Prosjekt nytt bygg psykisk helsevern Nordbyhagen” 
styrebehandlet. Det ble deretter oversendt Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Prosjektet 
tar utgangspunkt i Helhetsplan arealdisponering Ahus område Nordbyhagen 2012-2025. 
Forslaget i idéfaseprosjektet innebærer at alle døgnavdelinger på sykehusnivå innen psykisk 
helsevern for voksne vil bli samlet på Nordbyhagen, og at nåværende sykehusaktivitet lokalisert 
til Gaustad, Skytta og Skedsmokorset avvikles. 

Idéfaseprosjektet for nytt bygg ligger fortsatt til beslutning i Helse Sør-Øst RHF i påvente av at 
investeringsmidler kan innarbeides i økonomisk langtidsplan. Ahus er blitt bedt om å se 
Idéfaseprosjektet for nytt psykiatribygg i sammenheng med Ahus arbeid med utviklingsplan for 
sykehuset. 

6.4.2 Somatikk 
Det er anslått at økningen innen dagbehandling vil bli vesentlig høyere enn for inneliggende 
pasienter. Dette er en fortsettelse av trenden som er observert de seneste år. Mange avdelinger 
vurderer mangel på dagbehandlingsarealer som en utfordring i perioden fremover. Innenfor 
poliklinisk virksomhet anslås det også en sterkere vekst enn for døgnbehandling. Det er en 
betydelig utfordring å tilpasse arealene ved Nordbyhagen (nye sykehuset) til forventet vekst i 
antall konsultasjoner i årene fremover. I en situasjon der det er påkrevd å øke arealer til 
virksomheten, må det vurderes å flytte enkelte poliklinikker til bygg der det i dag er kontorer. Det 
er blant annet nødvendig å øke kapasiteten på undersøkelses- og behandlingsrom. 
Dagkirurgi benytter i dag fasiliteter både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen. Ut fra 
aktivitetsanslagene som er gjort, vurderes dagens kapasitet å dekke behovet på kort sikt. 
Operasjonskapasiteten ble økt ved ombygging i forbindelse med opptaksområdeendringen. De 
fleste fagområder anslår økt behov for operasjonsstuekapasitet i årene fremover. Dette må 
håndteres ved enten økt effektivitet ved dagens drift, økt utnyttelse av døgnet til høyaktivitet, 
eller ved å øke aktiviteten ved Ski sykehus. Brukerne opplever situasjonen som krevende. Det er 
svært kostbart å bygge om til flere operasjonsstuer i eksisterende bygg. Et slikt tiltak bør vurderes 
i et mer helhetlig og langsiktig perspektiv på arealutfordringene ved sykehuset. Bedring av 
operasjonskapasiteten kan også inngå som del i en rokadeplan for somatisk virksomhet. 

Hvordan veksten i bildediagnostikk og laboratorievirksomhet skal håndteres avhenger blant annet 
av utnyttelsesgraden av maskinparken. Basert på historiske analyser anslås etterspørselen etter 
bilder å øke betydelig mer enn den generelle aktivitetsveksten ved sykehuset, spesielt for pasienter 
i poliklinisk behandling. Økningen antas å bli størst innenfor CT, MR, PET, intervensjon og 
ultralyd. Denne utviklingen krever tverrfaglige møteplasser for de moderne diagnostiske teamene 
der klinikk møter diagnostiske spesialfunksjoner. 

Laboratorietjenestene vurderes også å øke mer enn den generelle veksten i opptaksområdet. Blant 
annet vil aktiviteten innenfor mikrobiologi og smittevern i stor grad avhenge av aktiviteten 
innenfor somatikken, med en dreining mot mer arbeid rundt multiresistente mikrober. Økt 
behov for spesialanalyser innen alle laboratoriefagene vil kreve mer personell og nytt 
arealkrevende utstyr. Generelt blir det derfor økt behov for laboratorieareal, lagerplass, 
kontorarbeidsplasser og valideringsplasser.  
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Utviklingen i denne perioden må ta hensyn til den økte veksten som også skjer etter 2019. Det er 
derfor nødvendig å se aktivitet og kapasitet også i et lengre tidsperspektiv, for at driftsendringer i 
et mellomlangt perspektiv også er tjenlige i et lengre tidsperspektiv. I arbeidet med konkretisering 
av behovene, er det også naturlig å vurdere driftsendringer og satsingsområder i henhold til 
strategisk utviklingsplan. Denne vil også bli rullert videre. I dette arbeidet må Ahus sin rolle og 
funksjon som område- og flerområdesykehus utvikles. Befolkningen i opptaksområdet vil øke 
kraftig. Selv med gode effekter av samhandlingsreformen vil dette innebære utvidelsesbehov for 
sykehuset på lang sikt. 

6.4.3 Kontorarealer 
Flere av byggene som inneholder kontorarealer er i dårlig stand. Enkelte bygg foreligger kun 
midlertidig brukstillatelse, og byggene har nå for lengst nådd sin forventede levetid. I 
brakkebyggene “Ole Brum” og “Konsulatet” ble det i 2015 påvist sopp. Det samme var tilfellet 
for sakarkivet i Nye Nord. I tillegg til dette, er byggene utformet slik at arealutnyttelsen er lite 
effektiv. Det er derfor behov for nybygg også for kontorer. Med nye lokaler vil man kunne 
planlegge for en effektiv og moderne kontorløsning med tilstrekkelig antall plasser. 
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7. Planer for utviklingen 
7.1. Øke egendekningsgraden 
Som universitetssykehus og Norges største lokal- og områdesykehus, bør Ahus ha et bredest 
mulig faglig tilbud. Ahus arbeider nå målrettet for å styrke sitt elektive og spesialiserte tilbud 
gjennom etablering av nye tilbud. Tilbud om mest mulig helhetlige behandlingsforløp vil redusere 
sekvensielle opphold og kontakter ved ulike sykehus. En ytterligere gevinst vil være styrking av 
fagmiljøenes kompetanse gjennom et større antall behandlinger, samt tilrettelegging for forskning 
og innovasjon. Mer avansert, elektiv virksomhet vil dessuten kunne gi positive økonomiske og 
driftsmessige effekter.  

Et viktig fokus i årene fremover vil være å styrke egendekningen der vi har etablerte 
behandlingstilbud, men likevel stor “lekkasje” til andre sykehus. Gjennom fokus på pasientflyt og 
effektiv drift kan Ahus allerede på kort sikt oppnå bedre kapasitet for elektive behandlingstilbud. 
Elektiv ortopedi er spesielt fremhevet i Strategisk utviklingsplan 2012-2016. Ahus arbeider for å 
realisere en økt bruk av dette behandlingstilbudet, slik at flere pasienter kan få et helhetlig 
behandlingsforløp ved sykehuset. Det er dessuten av stor betydning å opprettholde et 
høykompetent urologisk fagmiljø, ikke minst for å sikre den nødvendige multidisiplinære 
kompetansen ved buktraumer og bekkenkirurgiske inngrep.  

Neste steg i prosessen mot større egendekning, vil være å etablere funksjoner Ahus ikke har per i 
dag. Det pågår prosesser for å identifisere og prioritere slike fagfelter, men allerede nå har det 
utpekt seg områder det kan være aktuelle å vurdere. Dette gjelder for eksempel interarteriell 
trombektomi, strålebehandling, onkologisk sengepost, robotkirurgi, PET, spiseforstyrrelser, 
nevropsykiatri og psykosomatikk. 

7.2. Helhetlig kreftbehandling 
I strategisk utviklingsplan 2012-2016 er kreftbehandling løftet fram som ett av åtte områder for 
utvikling av strategisk spisskompetanse. Det arbeides med utvikling av behandlingstilbudet for 
kreft både på kort, mellomlang og lang sikt. Innenfor planperioden er det særlig 
implementeringen av pakkeforløp for kreft som har fokus. I løpet av 2015 har det vært en positiv 
utvikling med hensyn til inkludering av pasienter og reduksjon av forløpstiden.  

På lengre sikt er det behov for å samle sentrale behandlingsfunksjoner under samme paraply, for 
å bedre pasientenes behandlingsforløp ytterligere. Et helhetlig behandlingstilbud på Ahus vil også 
være av stor betydning for å styrke fagkompetansen på kreftområdet og gjøre Ahus mer attraktiv 
som arbeidsplass for dyktige fagfolk. I arbeidet med ny utviklingsplan for Ahus er derfor 
kreftbehandling et sentralt utviklingsområde. Utviklingsplanen vil videreføre og forsterke 
kreftsatsingen i Strategisk utviklingsplan 2012-2016, samt foreliggende rapporter og anbefalinger 
for fagområdet.  

Ahus sin erfaring med pakkeforløp viser så langt at Ahus er blant de beste sykehusene i Helse 
Sør-Øst til å inkludere pasienter i pakkeforløp, men at tidsrammen fra henvisning er mottatt til 
behandling fortsatt ikke er på ønsket nivå. En del av forklaringen er at det blir til dels store 
forsinkelser i behandlingskjeden når pasientene skal henvises videre til OUS som regionssykehus 
for tilbud som kun finnes der. Et komplett behandlingstilbud ved Ahus ville legge til rette for et 
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mer effektivt forløp. Det vil dessuten være enklere å kvalitetssikre behandlingstilbudet dersom 
pasientene ble værende på Ahus etter innrullering i pakkeforløpet. Et større pasientgrunnlag gir 
også gode muligheter for å etablere robuste biobanker, noe som kan bidra til å styrke det allerede 
aktive kreftforskningsmiljøet ved Ahus. Det synes derfor nødvendig å utvikle en fremtidsrettet og 
helhetlig strategi for kreftbehandling på Ahus. 

Videre er det et sterkt ønske om å etablere tilbud om stråleterapi ved Ahus. Dette er i tråd med 
anbefaling som er gitt i en rapport fra en tverrfaglig gruppe nedsatt av Helse Sør-Øst for å 
vurdere behovet for strålekapasitet i regionen mot 2030. I rapporten er det foreslått to linacer ved 
Ahus i 2023. Etablering av ny stråleenhet krever god planlegging av bygningsmasse og utstyr, 
samt økt satsning på utdanning og opplæring av nødvendig personell; onkologer, stråleterapeuter, 
medisinske fysikere og serviceingeniører. Planleggingsfasen bør derfor starte så snart som mulig. 

7.3. Møte eldrebølgen 
Eldre pasienter har ofte kroniske og sammensatte lidelser. Det må derfor legges til rette for 
individtilpassede behandlingsforløp. En slik utvikling krever større grad av planlegging og 
samarbeid mellom behandlingsenhetene på Ahus, i tillegg til økt fokus på samhandling med de 
kommunale helsetilbudene. Ahus planlegger derfor en gradvis videreutvikling av samarbeidet 
mellom avdelingene. Base for ambulant virksomhet, felles poliklinikk, og samlokaliserte 
sengeavdelinger kan utvikles trinnvis på bakgrunn av kapasitet og bygningsmessig tilrettelegging.  

En slik løsning vil kunne øke kompetansetilførselen til alle deltagende avdelinger, samt trekke 
komplekse pasienter ut av dagens akutt-somatiske avdelinger inn i senteret. Det er grunn til å tro 
at dette vil gi bedre tilpasning av behandlingstilbud, færre komplikasjoner, bedre 
behandlingsresultat og kortere liggetid. Samordning av kompetanse og tverrfaglige tjenester vil 
også bidra til å gjøre tjenestene mer robuste og effektive. I tillegg vil bygningsmessige fasiliteter 
kunne gjøres mer egnet for trening, mobilisering og rehabilitering. 

7.4. Vekst i psykisk helsevern og TSB 
Divisjon psykisk helsevern vil utarbeide konkrete implementeringsplaner for differensiering av 
døgntilbudene i distriktspsykiatriske sentre (DPS), herunder etablering av en spesialenhet for 
behandling av spiseforstyrrelser. Det er også planlagt å videreutvikle det polikliniske tilbudet, 
samt utvide bredden innenfor dette området. Blant annet legges det opp til å etablere ulike 
arenafleksible tilbud, ambulante tiltak og ulike samarbeidstiltak med kommuner og bydeler for å 
oppnå større grad av koordinerte tilbud til pasienter med sammensatte problemer og behov.  

Videre er det planlagt opprettelse av enkelte spesialpoliklinikker og enheter for mer intensiv og 
omfattende utredning av pasienter ved DPS. Det planlegges også å etablere rutiner for samarbeid 
mellom avdeling voksenhabilitering og de ulike avdelingene innen psykisk helsevern innen 
utredning, behandling og fagutvikling. Tilsvarende er det satt konkrete mål for samarbeidstiltak 
mellom avdeling for rus og avhengighet og DPS. 

Den planlagte veksten innen psykisk helsevern har også en bygningsmessig side. Et 
idéfasedokument for nytt bygg på Nordbyhagen foreligger. Prosjektet tar utgangspunkt i 
rapporten Helhetsplan arealdisponering Ahus område Nordbyhagen 2012-2025. Det vil være 
naturlig å ta disse dokumentene med videre i arbeidet med ny utviklingsplan. Med flere tilbud 
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innen psykisk helsevern samlet på Nordbyhagen, vil forholdene ligge til rette for å realisere 
målsetningen om å styrke behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. 

7.5 Øke diagnostisk kapasitet 
For å møte etterspørselen innen bildediagnostikk, arbeides det parallelt med flere tiltak. Et viktig 
resultat fra arbeidet med sengeoptimalisering er at kapasiteten ble økt gjennom bedre planlegging 
og økt utnyttelsesgrad av modalitetene gjennom oppbemanning. Erfaringene fra prosjektet blir 
innarbeidet i fremtidige rutiner for pasientflyt. Det er ventet at dette vil kunne gi ytterligere 
gevinst fremover. På sikt vil det imidlertid bli behov for enda større kapasitet, der innkjøp av 
utstyr inngår. Planer for dette vil integreres i arbeidet med ny utviklingsplan.   

I henhold til revidert avtale med Phillips skal ny MR være på plass i løpet av mai 2016. I løpet av 
sommeren oppgraderes to eldre MR med ny og moderne programvare, som øker kapasiteten 
ytterligere. I tillegg er utnyttelsesgraden av MR økt betraktelig med innføring av tilbud om MR på 
døgnbasis fra 04.01.2016. Det er planlagt et større oppgraderings- og utskiftingsløp for flere 
modaliteter, samt økning i bemanningen for å redusere ventetiden.   

7.6. Løse kapasitetsutfordringen 
Kapasiteten ved Ahus avhenger av flere faktorer, blant annet befolkningens størrelse og 
sammensetning, disponibelt areal og utstyr, fagkompetanse, faktisk liggetid og flyt av pasienter 
internt. Redusert liggetid og bedret utnyttelse av ledige senger har minimert 
kapasitetsutfordringen på kort sikt. Imidlertid kreves et kontinuerlig arbeid for å opprettholde 
den gode trenden. Arbeidet med sengeoptimalisering vil derfor videreføres og forsterkes 
fremover gjennom etablering av rutinebeskrivelser og plassering av ansvar for 
kapasitetsvurderinger gjennom hele døgnet. Prosjektets videre fokus vil være å sikre effektivitet 
og kvalitet på behandlingen gjennom systematisk planlegging og samarbeid mellom sengepostene. 
Målsetningen er oppbygging av en driftsmodell som sikrer effektiv drift også på lang sikt.  

Både den ventede befolkningsveksten i opptaksområdet og behovet for å øke 
egendekningsgraden, gjør det nødvendig å planlegge ut fra en forventning om at aktiviteten vil 
fortsette å øke. For å løse kapasitetsutfordringen frem mot 2030, kreves en helhetlig 
gjennomgang av behov og muligheter. Dette søkes løst gjennom en ny utviklingsplan for Ahus 
som styrebehandles i februar 2016. Planen bygger på tidligere utredninger for Helse Sør-Øst og 
Ahus, samt Strategisk utviklingsplan for Ahus 2012-2016 og Forskningsstrategi 2012-2016. 
Arbeidet vil koordineres med kapasitetsprosjektet i Helse Sør-Øst, slik at planene er i tråd med 
hverandre. 

I SINTEFs rapport om aktivitets- og kapasitetsbehov i 2030 i Helse Sør-Øst, anbefales det 
etablering av en gjennomgående modell og plan for hele hovedstadsområdet. På bakgrunn av 
dette har Helse Sør-Øst etablert et prosjekt som skal fremme forslag om en tydelig retning for 
den videre utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus sykehusområder. 
Sluttrapporten med prosjektgruppens anbefalinger skal sendes på høring tidlig i 2016, med sikte 
på endelig vedtak i løpet av våren. Tiltakene som vedtas vil få stor betydning for videre utvikling 
av Ahus. Ettersom det ikke er avgjort om opptaksområdet til Ahus vil bli endret som følge av 
prosjektet, er det usikkerhet knyttet til kapasitetssituasjonen i årene som kommer. 
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Gjennom det videre utviklingsarbeidet skal Ahus styrke kvalitet og pasientsikkerhet for å gi 
pasientene best mulige tilbud, samt på lengre sikt å kunne ta hånd om flere av pasientene i eget 
sykehusområde. Gode og helhetlige pasientforløp, styrking av universitetsfunksjonene og 
utjevningen av det uønskede misforholdet mellom akutt og elektiv virksomhet og mellom 
lokalsykehusvirksomhet og mer spesialiserte områdesykehusfunksjoner, står derfor helt sentralt i 
det virksomhetsmessige utviklingsbildet for Akershus universitetssykehus frem mot 2030. En 
større andel elektive områdefunksjoner vil være gunstig for så vel behandlingsmessig kvalitet og 
universitetsfunksjoner som for rekruttering og omdømme. Mer avansert, elektiv virksomhet vil 
dessuten gi positive økonomiske og driftsmessige effekter. 

Utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus HF 2030 skal:  
- Gi en samlet fremskriving av behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet  

- Innarbeide behov som følge av videre utvikling av universitets- og områdefunksjoner, 
herunder blant annet stråleterapi, bedre balanse mellom øyeblikkelig hjelp og elektiv 
virksomhet  

- Beskrive mulighetsrommet for arealmessige løsninger som kan dekke beregnet behov  

- Foreslå ulike modeller for realisering av de arealmessige løsninger, herunder også en modell 
for trinnvis utvikling i tråd med økningene i behovet  

- Beskrive fremtidige utviklingsmuligheter for helseforetakets virksomhet ved Ski sykehus og 
andre lokaliteter utenfor Nordbyhagen  

7.7. Etablering av nye tilbud 

Det arbeides stadig med å utvikle gode pasienttilbud for barn. I 2015 ble hjemmesykehus etablert 
for fire barn, noe som kan bidra til å gi barna en bedre hverdag mens de er under behandling. 
Dette tilbudet skal i 2016 utvides tilsvarende 10 senger.   

Høsten 2015 startet Ahus også med PCI-behandling (perkutan coronar intervensjon), som 
innebærer diagnostikk og utblokking av tette og trange kransarterier i hjertet. Dette er 
livreddende behandling for pasienter som har eller står i fare for å få hjerteinfarkt. Tilbudet på 
Ahus ble etablert i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus. I første omgang blir det kun 
utført elektive inngrep. Med innføring av PCI-behandling kan Ahus tilby et helhetlig 
behandlingsforløp for en pasientgruppe som tidligere har blitt fraktet mellom sykehusene. Dette 
vil medføre at pasientene får behandling raskere, at liggetiden reduseres og at prognosene etter 
hjerteinfarkt bedres.  

I tillegg innebærer etablering av behandlingstilbudet kompetanseheving innen behandling av 
hjertesykdommer, samt et faglig løft for hele sykehuset. En ytterligere gevinst vil være reduksjon 
av kostnader knyttet til pasienttransport og kjøp av døgnplasser ved andre sykehus. Det er 
beregnet at hjertelaboratoriene skal ta imot 2000 pasienter årlig, hvorav ca. 40 prosent vil bli 
behandlet ved hjelp av PCI. I årene fremover vil det være økt behov for tilsvarende nyetablering 
eller utvidelse av behandlingstilbud som kan øke tilfanget av pasienter til elektiv behandling.  
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7.8 Styrke funksjonen som universitetssykehus 
Forskningen ved Ahus skal konsentrere seg om de store pasientstrømmene, og spissing skal 
vektlegges spissing fremfor bredde. Forskningen må derfor organiseres på en slik måte at den blir 
en integrert del av virksomheten.  Det er vedtatt å etablere en desentralisert ordning med en 
matriseorganisering, slik at man kan ivareta kompetanseoppbygging og samarbeid mellom 
enhetene. Denne organisasjonsformen skal evalueres i løpet av første halvår 2016. I kommende 
planperiode fortsetter Ahus arbeidet med å styrke infrastrukturen for forskning, blant annet 
gjennom å forenkle arbeidet med å inkludere pasienter i kliniske studier.  

I Handlingsplan for forskning 2012-2016 er det etablert tre strategiske satsingsområder: 
- Definere strategisk viktige forskningsfelt for Ahus 

- Implementere egne forskningsresultater i klinisk praksis 

- Øke antall samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer  

Et av virkemidlene for å få til dette er aktiv bruk av forskningsfinansiering. Det er lagt et løp for 
gradvis opptrapping av egenfinansiering av forskningen. Dette innebærer blant annet at det skal 
innføres en avgift på 15 % av tildelte eksterne midler for å dekke sykehusets kostnader for 
forskningsinfrastruktur. Halvparten av dette tilbakeføres til den aktuelle divisjon eller klinikk. 
Videre skal interne strategiske midler i større grad enn tidligere kanaliseres inn i satsingsområder 
som understøtter foreliggende forskningsstrategi.  

Satsingen på forskningskompetanse blant ansatte med helsefaglig bakgrunn videreføres. Innenfor 
medisin har stillinger med kombinasjon av forskning og klinikk hatt lang tradisjon, mens dette for 
helsefagene fortsatt er i oppstartsfasen. Det er et mål å etablere flere kombinerte stillinger 
innenfor helsefagene.  

Det er etablert et utdanningsutvalg som er rådgivende for administrerende direktør i strategiske 
spørsmål innen medisinske og helsefaglige utdanning. Det omfatter utdanninger på bachelor-, 
master- og PhD-nivå i tillegg til formaliserte videreutdanninger. En utdanningsstrategi for 
perioden 2016-2030 er under planlegging. Strategien skal sikre en tydelig og sterk sammenheng 
mellom utdanning, forskning og innovasjon ved Ahus. Gjennom dialog, planlegging og avtaler 
med utdanningssektoren vil Ahus også samarbeide og påvirke utdanningsinstitusjonene og våre 
samarbeidspartnere. 

Videre er det igangsatt et arbeid med å utvikle en strategi for kommersialiserbare innovasjoner. 
Bakgrunnen for dette var at det i september 2014 ble undertegnet en revidert kontrakt med 
kommersialiseringsselskapet Inven2. I 2015 ble det gjennomført en pilot for å prøve ut en 
organisering av innovasjonsarbeidet på Ahus. Oppsummeringen fra pilotstudiet viser at 
innovasjonsarbeid krever innsats og dedikasjon fra alle nivå i organisasjonen. Prosjektgruppens 
vurdering er at innovasjonsarbeid pågår i stort omfang, og at en bedre koordinering av dette 
arbeidet vil gi ressursbesparelse på lengre sikt. Det er imidlertid viktig at dette arbeidet 
koordineres med vanlig drift, og at linjeorganisasjonen involveres på en riktig måte. I 
planperioden vil resultatene fra pilotprosjektet brukes som underlag for felles retningslinjer for 
innovasjonsarbeidet på sykehuset.  
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7.9. Teknologisk modernisering 
I økonomisk langtidsplan er det skissert et behov for årlige investeringer i størrelsesorden 140 
millioner kroner for gjenanskaffelse av eksisterende utstyrspark. Dette følges opp gjennom styrets 
årlige prioritering av investeringer.  

Innen området nyanskaffelser foreligger det planer om å etablere tilbud om robotkirurgi. Dette 
vil særlig være gunstig for opprettholdelse av tilbudet om kirurgisk behandling av prostatakreft. I 
tillegg vil det oppnås en gevinst for klinikkene med hensyn til faglig utvikling og rekruttering av 
personell.   

I 2015 ble det etablert et IKT-forum på Ahus. Forumet skal ha oversikt over planer og prosjekter 
som har betydning for Ahus, samt utarbeide årlig områdeplan for IKT-området. IKT-forum skal 
også anbefale prioritering for investeringer der det er behov innen området. 

Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst stiller krav om oppdatering av IKT-områdeplan for 
foretaket, slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan. IKT-områdeplanen er integrert 
i områdeplanen for teknologi og e-helse. Planen for Ahus omfatter hovedsakelig lokale IKT-
satsninger som integrerer medisinsk teknologi gjennom utvikling av integrasjon mellom 
medisinsk teknisk utstyr (MTU) og IKT programvare som tilbyr elektronisk dataflyt mellom 
MTU og PAS EPJ. Det legges også vekt på å videreutvikle og utnytte potensialet i Imatis-
porteføljen, samt sikre rett blodprodukt til rett pasient gjennom elektronisk ID-sikring. 

Flere delprosjekter under det regionale digitale fornyingsprogrammet vil få betydning for Ahus i 
planperioden. Eksempler på slike er regional klinisk løsning (RKL) og 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP). Hovedfokus i 2016 kan favnes under paraplyen 
digital samhandling, forberedelse til PAS/EPJ oppgradering gjennom innføring av 
beslutningsstyrt tilgang, regional kurve og medikasjon, samt innføring av regional 
radiologiløsning. Under IMP vil nettverksprosjektet ferdigstilles som forberedelse til videre 
infrastrukturoppgradering.  

Sykehuspartner vil påbegynne arbeidet med stabilisering av sykehusets aldrende Citrix-plattform 
som grunnlag for videre oppgradering til felles regional løsning. 

7.10. Fokus på pasientsikkerhet og kvalitet 
Som universitetssykehus og som Norges største akuttsykehus skal Ahus være toneangivende i 
behandlingen og organiseringen av tilbudet til de sykeste pasientene. De sykeste pasientene må 
sikres rett behandling til rett tid av personer med rett kompetanse. I 2015 har Ahus derfor hatt 
som ett av tre lokale hovedmål: “Ahus har innført verktøy for risikovurdering for å sikre tidlig og 
korrekt intervensjon ved forverring av pasientens tilstand”. Målet vil bli videreført i 2016 og skal 
nås gjennom følgende evidensbaserte tiltak: 

- I løpet av 2015 og 2016 skal tverrfaglige team fra alle voksensomatiske sengeposter skal 
kursers i løpende risikovurdering av pasientene basert på systematisk måling av vitale data 
(EWS; early warning score). Ved endring i EWS skal det vurderes om pasienten får rett 
behandling på rett nivå i sykehuset. Kursingen som foregår i regi av SIM-senteret er i gang, 
og følger oppsatt tidsplan.  
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- Det er innført tavlemøter eller risikomøter i alle somatiske avdelinger. Tavlene var på plass og 
møtene etablert på alle somatiske sengeposter innen utgangen av 2015. 

Det er utarbeidet en ernæringsstrategi for perioden 2015-2020. Ernæringsstrategien skal bidra til 
at ernæringsarbeidet ved Ahus har en høy faglig kvalitet og er en naturlig og integrert del av 
pasientbehandlingen. Nasjonale ernæringsfaglige retningslinjer og Helsedirektoratets anbefalinger 
legges til grunn i ernæringsarbeidet. 
 
Ahus deltar i pasientsikkerhetsprogrammet, og besluttet i november 2015 å styrke fremdriften 
med hensyn til implementering av flere innsatsområder i sykehuset. Helse Sør Østs hovedmål om 
at prevalensen for sykehusinfeksjoner skal være under 3,1 prosent vil bli supplert med 
divisjonsvise insidensmål. De kirurgiske divisjonene følge insidensen av postoperative infeksjoner 
etter indikatorinngrep. 
 
Sykehuset vil ta tak i nye helse- og kommunikasjonsrelaterte utfordringer for å møte ulike syn på 
helse, sykdom og behandlingsformer slik at vårt tjenestetilbud blir reelt likeverdig og med lik 
tilgjengelighet for alle. Utvikling av lokal tolkesentral er ett av tiltakene sykehuset er i gang med å 
utvikle. Med målrettet fokus på likeverdige helsetjenester og mangfold, vil sårbare pasientgrupper 
oppleve bedre kvalitet og tilgjengelighet. 

Det igangsettes et arbeid med å videreutvikle helseforetakets kvalitetsstyringssystem i 
planperioden. 

Som et ledd idet systematiske kvalitetsarbeidet, skal det videre utarbeides kvalitetsmål for 
pasientbehandlingen, som kan nyttes til å kartlegge oppfølgingen ved innleggelse, behandling og 
pleie, samt informasjon til og kommunikasjon med pasienter og pårørende.  
Prinsippet for organisering av fremtidens helsetjeneste på Ahus vil være at tilbud om diagnostikk 
og behandling organiseres rundt pasienten. Dette innebærer at det etableres et tverrfaglig tilbud 
på ett sted, slik at pasienten kan få de fleste behov knyttet til sin sykdom dekket der. For 
pasienten vil det dermed bli færre tjenesteytere å henvende seg til, da det legges opp til at det er 
personalet, heller enn pasienten, som må flytte på seg for å yte helsehjelp. En slik enhetlig 
behandlingslinje vil kunne gi bedre pasientsikkerhet, ressursutnyttelse og kompetanseutvikling 
innen de tverrfaglige temaene. Et eksempel på en slik tematisk organisering er barne- og 
ungdomsklinikken. 

7.11. Styrke samhandlingen med kommunene 
Det er et mål at pasienter som kan få minst like god behandling uten innleggelse i sykehus, skal få 
dette i kommunen. Tilbudet kan eventuelt suppleres med polikliniske og ambulante tjenester. På 
grunn av tidligere utskriving enn før, må Ahus veilede og dele sin kompetanse med kommunene. 
Det er opprettet samarbeidsutvalg mellom ledelsen ved Ahus og administrativ ledelse i 
kommunene (Administrativt samarbeidsutvalg) og bydeler (Direktørmøtet), samt med helsefaglig 
ledelse i kommuner (Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg) og bydeler (Samarbeidsforum). 
Administrativt samarbeidsutvalg har startet arbeid med en strategisk samhandlingsplan som skal 
ferdigstilles i løpet av 2016. 

Under skiftende eierskap og oppgavefordeling har Ortopedisk klinikk ved Ahus videreført et 
omfattende tilbud om skadelegevakt/-poliklinikk. Det dreier seg om ca. 30 000 konsultasjoner pr 
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år, 26 000 på Nordbyhagen og 4 000 i Ski. Tilbudet kommer i hovedsak kommunene på Nedre 
Romerike til gode, og faller utenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.  

I forbindelse med at den nye akuttmedisinforskrift trådte i kraft, har kommunene fått behov for 
en gjennomgang av innholdet i sine legevaktstilbud. Fagmiljøet på Ahus vil kunne bidra med 
kompetanseoverføring til kommuner som behøver å styrke det faglige innholdet i sitt kommunale 
skadelegevakttilbud, slik at det er godt rustet til å utrede og behandle pasienter med akutte skader.    

Det pågår et prosjekt for å legge om skadelegevakt/-poliklinikktilbudet til skademottak for 
pasienter som allerede er vurdert av primærhelsetjeneste/prehospitale tjenester. Representanter 
for primærhelsetjenesten og berørte kommuner og bydeler inngår i prosjektgruppen, for å sikre et 
fortsatt godt tilbud om skadelegevakt i hele opptaksområdet. 

7.13. Tilrettelegge for økt brukermedvirkning 
Brukerne skal tas med på råd, og sykehuset skal lytte til forslag fra brukerne som kan bedre 
pasientsikkerhet, kvalitet og brukeropplevelse ved Ahus. Ikke minst skal brukerne få innflytelse 
over egne behandlingsforløp gjennom aktiv deltakelse og drøfting med behandlerne. 

Det er også viktig at brukerne blir tatt med i større og mindre prosesser i helseforetaket. 
Brukerutvalget er viktig for å realisere disse målsettingene. Ahus har også god erfaring med å 
involvere unge brukere. For noen år siden etablerte helseforetaket Norges første ungdomsråd. 
Dette er et tiltak som nå bres ut i hele landet. Ahus skal i planperioden videreutvikle samarbeidet 
med brukerne.  

Brukerrepresentanter sitter som observatører i styret og blir tatt med på råd i større og mindre 
prosjekter i sykehuset. De sitter dessuten i sykehusets sentrale kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg. Det er ønskelig med brukermedvirkning også i forskning, blant annet for 
å komme fram til klinisk relevante forskningsspørsmål. En prøver nå ut om det er nyttig å 
involvere brukere i utarbeidelsen av informasjonsskriv for kliniske studier.  

I den kliniske hverdag er det en utfordring å sikre alle pasienter god og tilpasset informasjon som 
gir dem reell mulighet til å delta aktivt i valg av behandling. Ahus fortsetter derfor med 
kommunikasjonstrening av klinisk personale. Ikke-norsktalende pasienter representerer en særlig 
kommunikasjonsutfordring. Ahus har medeierskap i tolkesentralen ved OUS og det må arbeides 
videre for å legge forholdene til rette slik at en større andel av ikke-norskspråklige pasienter får 
oversettelse til eget språk. Det arbeides dessuten med å utvikle godt skriftlig 
informasjonsmateriell både til norsktalende pasienter og til pasienter med andre språk.  

7.14. Bygge et godt omdømme 
Et godt omdømme er et spørsmål om tillit. Det skapes primært i møte med pasienter og 
pårørende og gjennom synlige resultater i virksomheten. Det er et mål for styret å videreføre 
arbeidet med å bedre omdømmet til Ahus gjennom en tydelig felles retning, godt planmessig 
arbeid, og god og åpen kommunikasjon med alle vi forholder oss til. 
I tillegg er det viktig å synliggjøre vår virksomhet og våre resultater på en tilgjengelig og troverdig 
måte. Ahus skal være et åpent sykehus. Den eksterne kommunikasjon skal formidle mangfoldet i 
virksomheten, og vise resultatene av arbeidet innen pasientbehandling, forskning og økonomisk 
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drift. Kontakten med pasientene skal skje ut i fra respekt for deres bakgrunn og situasjon, og skal 
ha som mål å nå fram til den enkelte, til tross for eventuelle forståelses- og språkbarrierer.  

7.15. Sikre ansattes medvirkning 
Medarbeiderne og deres kompetanse er sykehusets viktigste ressurs. Ansattes medvirkning skal 
ivaretas både gjennom den daglige dialogen og gjennom informasjon og representasjon ved større 
prosesser i foretaket. Eventuelle planer om endringer i organisasjonen vil bli gjenstand for 
nærmere utredning, der medvirkning inngår som en naturlig del. 

7.16. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Foretaket arbeider med å knyttet tiltak til HMS-målene for 2016-2018. Målområdene for HMS er 
etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, reduksjon av risiko knyttet til vold og 
trusler, oppfølging av elektroniske HMS-handlingsplaner, brannvernopplæring og HMS-
opplæring. Målene knyttet til miljø og IA-arbeid er innarbeidet i HMS-planen. Foretakets IA-
handlingsplan 2015-2018 skal sikre at Ahus arbeider aktivt for å nå de overordnede målene i IA-
avtalen, som er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet 
og hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet. I perioden 2016-2018 vil arbeidet med reduksjon 
av sykefravær bli prioritert. 

7.17. Område- og handlingsplaner 
For å operasjonalisere målene i vår strategiske plan og oppdrag som gis, er det etablert 
områdeplaner/strategiske handlingsplaner. Ahus har følgende godkjente områdeplaner: 

• Kvinneklinikken, 2014 – 2019 
• Psykisk helsevern, 2012 – 2016 
• Avdeling rus og avhengighet, psykisk helsevern, 2012 – 2016 
• Habilitering av barn og unge, 2012 – 2016 
• Voksenhabilitering, 2012 - 2016 
• Rehabilitering, 2012 – 2016 
• IKT- områdeplan 2014 – 2016 
• Helsefaglig strategi, 2013 – 2016 med implementeringsplan 
• Forskningsstrategi, 2012 – 2016 
• Strategi for opplæring av pasienter og pårørende 2014 – 2016 
• Strategisk ernæringsplan 2015 – 2020 
• Strategisk eiendomsutviklingsplan 
• Sluttrapport om palliativt senter 

I tillegg til ovennevnte områdeplaner er det etablert handlingsplaner i samsvar med Strategisk 
utviklingsplan 2012-2016 ved de ulike enhetene i foretaket. Det vil i løpet av 2016 igangsettes 
arbeid med å revidere de planene som nå er i sluttfasen av sin virketid.  
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Helse Sør Øst har desentralisert koordineringen av oppgaver innenfor det strategiske 
innsatsområdet Kunnskapsutvikling og god praksis. Ahus har prosjektlederansvar for å 
koordinere og være pådriver for implementering av Pasientforløp/behandlingslinjer.  
1. Pakkeforløp Kreft/Helhetlige pasientforløp:  Akershus universitetssykehus 
2. Kunnskapsstøtte:     Sykehuset Innlandet 
3. System for kontinuerlig forbedring:  Vestre Viken 
4. Simulering      Oslo universitetssykehus 
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DEL IV: VEDLEGG 

8. Vedlegg 1: Årsmelding 2015 Brukerutvalgets virksomhet 
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