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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har i hele 2016 hatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon, 
med lavt korridorbelegg. Dette har også vært tilfelle i sommerferieperioden. Antall senger i 
drift har vært stabilt i sommerperioden i år sammenliknet med sommeren 2015, men antallet 
ankomster på døgnpasienter har gått noe ned og antall korridorovernattinger er betraktelig 
redusert. Gjennomsnittlig liggetid på døgnopphold er redusert fra 3,9 dager pr august 2015 til 
3,5 dager pr august 2016 (en reduksjon på 10%).  
 
Andel fristbrudd er på foretaksnivå i august 0,8%, mot et nivå på rundt 8 % de åtte første 
månedene av 2015. Antall ventende totalt er redusert med 35 % sammenlignet med august 
2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 65 % i samme tidsperiode.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 85 % av normerte senger. I 

august har foretaket et belegg på 80 % som ligger under målsetningen (90 %).  
• Andel korridorpasienter er i august 0,5 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 0,9 %.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 68 dager i august (81 dager i august 2015).  

 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.751 brutto månedsverk i august (ekskl. innleie) mot 7.000 

budsjetterte brutto månedsverk (-249). Antall utbetalte månedsverk i august 2015 var 
6.818. 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr august -5,3 mill. kr. Av dette er -15,3 mill. 
kr knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt lønnsavvik per august på +10 mill. kr. 

• Det totale sykefraværet i juli var på 7,7 %. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn i 
desember 2015. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr august et regnskapsmessig underskudd på -3,0 mill. kr. 
Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 99 
mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-28 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-15,3 mill. kr) 
• Høyere medikamentkostnader enn budsjettert (-20,8 mill. kr) 
• Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-35,1 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på -3,0 mill kr. innebærer likevel en betydelig forbedring 
sammenlignet med 2015, hvor resultatet pr august 2015 var -61,4 mill kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Bedringen i driftssituasjonen som følge av kapasitetsprosjektet er fulgt opp med tett 
oppfølging av bemanning i kapasitetsmøtene og egne resultatsikringsmøter. Dette har bidratt 
til den gode utviklingen i bemanning og lønnskostnader sammenlignet med 2015. I medisinsk 
divisjon er budsjettavviket knyttet til lønnskostnadene som følge av dette redusert fra ca. 49 
mill. kr de første 8 måneder i 2015 til ca. 16 mill. kr samme periode inneværende år. 
 
I forhold til gjestepasientkostnader er hovedtiltaket en økt operasjonskapasitet, hvor økt 
egendekning skal redusere omfanget av gjestepasienter. Dette tiltaket er forsinket, men 
utvides fra 1.setember og forventes å få økt effekt i 3.tertial. Det er også gjennomført en 
egen kartlegging i foreskrivingspraksis for H-resepter. Dette for å kunne identifisere hvor 
beslutning knyttet til valg av legemiddel og forpakning foretas, slik at tiltak knyttet til økt bruk 
av avtalemedikamenter kan målrettes bedre.   
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I august var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 68 dager. Det var 70 dagers ventetid innen somatikk, som er 13 dager 
lavere enn på samme tid i 2015.  
 
I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 0,8%, en kraftig nedgang fra august 2015 (9,6 
%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde 
en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i august innen fordøyelse (17), ortopedi (9), 
og ØNH (5).  
 
På helseforetaksnivå fikk 75 % av pasientene en fast timeavtale innen 10 virkedager (14 
løpedager) fra mottak av henvisning. Hittil i år har 74 % av pasientene ved Ahus fått fast 
timeavtale innen 10 virkedager, mot et mål på 100% etter lovendringen 1. november 2015.  
 
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 11. mai 2016. Til sammen 
683 pasienter var inkludert. Det ble registrert 24 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir 
en prevalens på 3,7 %. Foretaket ligger i denne målingen over målkravet på 3%. Resultat fra 
prevalensregistrering 7. september foreligger foreløpig ikke. 
 
For foretaket samlet sett har belegget de fem første månedene av 2016 vært lavere og antall 
korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2015.  I august måned var antall 
overnattinger på korridor 98, sammenlignet med 224 for tilsvarende periode i 2015. 
Sykehuset hadde et belegg på 80 % i voksensomatikk i august og et samlet belegg hittil i 
2016 på 85%.  
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

Status

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 68 63

1b  - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,8 % 1,0 %

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 75 % 74 %

3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,7 % 3,3 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-99,0      -12,4      

5 Pasientovernattinger i korridor 0 98 137
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 18,4 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker 
med 1338 DRG-poeng (-28,2 mill. kr), som er 2,1 % lavere enn budsjett. Dette avviket 
skyldes flere forhold: 
 

• Ortopedisk klinikk har negativt avvik på DRG-inntekter på tilsammen -14,3 mill. kr i 
forhold til budsjett. Avviket fordeler seg med ca. halvparten på elektiv aktivitet og 
halvparten på ø-hjelp. Den største enkeltfaktoren er at den elektive aktiviteten på 
ryggpasienter som har en nedgang i forhold til plantall. Det jobbes planmessig med å 
informere om tilbud og ventetider for å øke antallet elektive pasienter. I august måned 
isolert er den elektive aktiviteten høyere enn plantall.  

• Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 enn det som ble estimert av 
Helsedirektoratet høsten 2015 (-7,5 mill. kr). 

• Gastrokirurgisk avdeling har et negativt avvik på DRG inntekter på -6,3 mill. kr i 
forhold til budsjett. Det er ø-hjelpsaktiviteten som ligger bak plantall, og mulige 
årsaker til dette avviket er at flere pasienter har gått til Kongsvinger Sykehus og at en 
del av de lettere gastro-pasientene nå går til KAD. 

 
Andre inntekter avviker positivt med 17,1 mill. kr. Av dette avviket stammer 3,4 mill. kr fra 
salg av eiendommer på Moenga i februar. Resten av årsaken til avviket er en økning i 
øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 89,6 mill. kr. Etter finansposter er 
budsjettavviket -80,5 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr august 5,3 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et positivt avvik på 10 mill. kr mot budsjett mens innleie har et negativt 
avvik på -15,3 mill. kr. Per august ligger det inne en positiv regnskapsmessig effekt knyttet til 
lønnsoppgjør 2016 på 5 mill. kr.  
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr august på -41,3 mill. kr. Avvik knyttet til 
medikamenter står for 20,8 mill. kr av dette negative avviket. Det er 3 hovedforklaringer til 
medikamentavviket: 
 

• Økte medikamentkostnader utover budsjettert nivå for fagområdene onkologi og blod. 
For disse 2 områdene samlet er økningen i kostnadsnivå på medikamentsiden på 
40% fra 2015 til 2016. Denne økningen er vesentlig høyere enn budsjettert nivå 
(budsjettet ble tatt opp med 13%) og gir et negativt avvik på -12,9 mill. kr per august. 

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 190 359    188 118    2 241        1,2 % 1 631 542    1 667 043    -35 501     -2,1 %
Andre inntekter 492 337    492 269    68             0,0 % 3 949 048    3 931 985    17 063      0,4 %

Sum driftsinntekter 682 696    680 387    2 309        0,3 % 5 580 590    5 599 028    -18 438     -0,3 %
Lønn -og innleiekostnader 398 415    404 878    6 463        1,6 % 3 360 830    3 355 570    -5 260       -0,2 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 98 303      93 495      -4 808       -5,1 % 803 159       761 895       -41 264     -5,4 %
Gjestepasientkostnader 71 149      62 273      -8 876       -14,3 % 552 773       517 665       -35 108     -6,8 %
Andre driftskostnader 100 168    99 900      -268          -0,3 % 811 638       803 697       -7 941       -1,0 %

Sum driftskostnader 668 035    660 546    -7 489       -1,1 % 5 528 400    5 438 827    -89 573     -1,6 %

Driftsresultat 14 661      19 841      -5 180       -26 % 52 190         160 201       -108 011   -67 %
Netto f inans 6 734        7 841        1 107        14,1 % 55 185         64 202         9 017        14,0 %

Resultat 7 927        12 000      -4 073       -2 995         95 999         -98 994     

Denne periode Hittil i år
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• Nevrologi har hatt høye kostnader til MS-medikamenter de første 8 månedene i 2016. 
Dette genererer et negativt akkumulert budsjettavvik på -4,6 mill. kr. Det er 
legemidlene Tysabri og Lemtrada som står for økningen, og prisen på Tysabri har økt 
med 13% fra 2015 til 2016. For Lemtrada er prisen uendret, men forbruk i volum har 
steget kraftig i 2016. 

• De nye medikamentene som foretaket fikk finansieringsansvaret for fra 1. januar 
2016 (Hepatitt C, anemi, veksthormoner etc) viser et negativt avvik per mai på -6,7 
mill. Budsjettavviket har vært så vidt positivt de siste par månedene, som følge av nye 
avtaler blant annet på Hepatitt C medikamenter.  

 
For å etablere en bedre kontroll på veksten i medikamentkostnader er rutinene knyttet til 
oppfølging av disse gjennomgått og en rekke endringer identifisert: 
 

• Tydeliggjøring av roller og ansvar internt. I særlig grad styrking av “systemrollen” før 
nye medikamenter tas i bruk og i forbindelse med årlige legemiddelbytter/LIS-avtaler 

• Bedre tilgjengeliggjøring av legemiddelstatistikk og bruk av denne i fagmiljøene 
• Detaljanalyse av forskrivningspraksis for H-resepter for 1.tertial 2016 for å 

identifisere hvor stor andel av forskrivning som skjer ved Ahus og av andre. 
 
Den andre store posten som generer avvik på varekostnader er kostnader knyttet til 
behandlingshjelpemidler. Avviket per august på dette området er på -11,8 mill. kr. Her har 
man startet å implementere flere tiltak, men det er usikkert om disse vil kunne dempe 
kostnadsveksten i den grad som er nødvendig for å komme ned på de budsjetterte nivåene. 
Utfordringene på dette området treffer også mange andre foretak, og Helse Sør-Øst har 
startet detaljert oppfølging av avtalelojalitet på et av de store vekstområdene, insulinpumper.     
 
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr august på -35,1 mill. kr. Dette avviket 
fordeler seg med -11,3 mill. kr på psykisk helsevern og -23,8 mill. kr på somatikk. I divisjon 
for psykisk helsevern er det for første gang i 2016 et lite positivt avvik på 
gjestepasientkostnader i august, dette kan tyde på at styringsfarten stabiliserer seg her. I 
somatikken er det i hovedsak budsjettiltak som skal redusere gjestepasientkostnader som 
ikke har slått til som er hovedforklaringen til avviket. Her ligger det -11,6 mill. kr knyttet til 
operasjonsprosjektet på kirurgisk divisjon og -5,1 mill. kr knyttet til reduserte 
gjestepasientkostnader i ortopedisk klinikk og fra sommeren ligger det også et tiltak på 
Kvinneklinikken i forhold til stabilisering av fødetall som ikke ser ut til å bli realisert (-1 mill. 
kr). I august kom det også en avregning for gjestepasientkostnader 1. tertial 2016 på 7,2 mill. 
kr som bidrar til det dårlige resultatet i august på gjestepasientkostnader. 
 
Andre driftskostnader er omtrent i balanse i forhold til budsjett i august.  
 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+31,2 mill. kr) forklares i hovedsak av at foretaket i mai har redusert kostnadsavsetningen til 
Sykehuspartner med 7,7 mill. kr som følge av oppdatert kostnadsestimat fra denne 
leverandøren. Det er også et positivt avvik knyttet til fritt behandlingsvalg per august på 9,5 
mill. kr. I tillegg er det positivt avvik som en følge av ubenyttede sentrale midler satt av i 
budsjettet til kapasitetstiltak (+6,7 mill. kr) og i tillegg har det vært et salg av Moenga i februar 
(+3,4 mill kr) 
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Resultat 2016 mot avlevert prognose 
Budsjettkravet fra eier på 144 mill. kr. i regnskapsmessig overskudd i 2016 opprettholdes 
som prognose til Helse Sør-Øst pr. august, men det det ligger betydelig risiko i forhold til 
resultatoppnåelse i flere av divisjonene i 2016. Resultat av lønnsoppgjør 2016 kan redusere 
denne risikoen noe, men siden oppgjøret ikke er endelig avsluttet er det vanskelig å si noe 
eksakt om effekten av dette per nå.  
 
Prioriteringsregelen 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner er det akkumulerte avviket i fht 2015 innen somatikk, 
psykisk helsevern og rus hittil i 2016 henholdsvis +8,0 %, +6,0 % og +8,2 % pr august.  
Når det gjelder bemanningsutviklingen innen somatikk så har denne i forhold til fjorårets åtte 
første måneder gått ned med 0,04 % og er dermed i praksis uendret. Innen psykisk 
helsevern og rus samlet har bemanningen i samme periode økt med 0,24 %. 
 
  

Økonomi (i hele tusen) pr divisjon
(tall i tusen kr) August HiÅ

(10) Foretaket felles 3 539        31 184      
(11) Enhet for økonomi og f inans 33             1 390        
(16) Enhet for HR -54            3 941        
(20) Divisjon for facilities management 2 510        18 748      
(30) Kirurgisk divisjon -6 733       -45 527     
(34) Ortopedisk klinikk 2 204        -22 338     
(35) Kvinneklinikken -3 802       -14 243     
(40) Medisinsk divisjon -2 610       -65 592     
(43) Barne- og ungdomsklinikken 1 812        1 522        
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -1 843       -18 324     
(70) Divisjon for psykisk helsevern 1 126        3 802        
(90) Forskningssenteret -255          6 443        
Resultat -4 073       -98 994     
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter økte i august etter en reduksjon i juli, og 
ligger nå litt under nivået på samme tid i 2015. Tallene påvirkes av rydding av 
langtidsventende, og divisjonen har nå ingen som har ventet over 1 år. Andel fristbrudd har 
ligget under 1 % de siste tre månedene.  
  
Belegget på sengepostene i august var 88 %, og det har vært totalt 21 korridorovernattinger 
på hele kirurgisk divisjon de siste tre månedene. Divisjonen har daglige kapasitets- og 
tavlemøter. Intensiv hadde i august et høyt belegg med i gjennomsnitt 7,9 pasienter, mot 6,8 
i snitt tidligere i år. Det er samarbeid mellom kirurgisk divisjon og medisinsk divisjon rundt 
overvåkningskapasiteten på sykehuset med daglige samarbeidsmøter. 
 
Divisjonen gjennomfører oppfølgingsmøter med avdelingene nå i september med deltakelse 
fra alle ledernivåer og nøkkelpersoner fra divisjonens stab. Driften gjennomgås systematisk, 
og på bakgrunn av møtene lages det avdelingsvise oppfølgingsplaner. Agendapunkter i 
disse møtene er hovedmålene, etterslep på kontroller og operasjoner, sammedagskirurgi, 
strykninger, tavlemøter/NEWS, sykefravær, pasientsikkerhet og forsknings- og 
undervisningsaktivitet. 
 
Kirurgisk divisjon har særlig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsvisitter 
gjennomføres systematisk og ledes av divisjonsdirektøren. Funn og aktuelle temaer fra 
pasientsikkerhetsvisittene blir løftet inn i divisjonens kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 
(KKPU) for oppfølging og identifisering av aktuelle tiltak.  
 
Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon per august viser et negativt avvik i forhold til 
budsjett på -45,5 mill. kr. DRG-aktiviteten lå under plantall i juni og juli, og da spesielt 
øyeblikkelig hjelp, men aktiviteten er på plan i august. Hittil i år ligger divisjonen 318 DRG-
poeng bak plantall. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -8,2 mill. kr, hvor -6,5 
mill. kr gjelder ekstern innleie. Anestesiseksjonen har kjøpt vikarbyråtjenester for 3,9 mill. kr 
hittil i år. Det jobbes aktivt med tiltak for å øke rekrutteringen av anestesisykepleiere, men 
inntil de tiltakene har tilstrekkelig effekt vil vikarbyrå måtte benyttes når det er helt nødvendig. 
Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på 22,5 mill. kr. Av dette er 11,7 mill. kr knyttet 
til tiltak rettet mot gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt noen effekt (økt 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 84 84

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,7 % 1,6 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 68 % 62 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-45,5 -5,7         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 12 28
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operasjonskapasitet). Samarbeidet med innkjøpsavdelingen med å få flest mulig varer på 
avtaler må videreføres.   
 

 
 
På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 127 færre inngrep enn plantall, og 47 flere enn i 
2015. Knivtiden er økt med 1,9 % i forhold til 2015. DKS har økt antall inngrep med 260 
siden i fjor, og knivtiden har økt med 7,9 %. 
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
Divisjonen er nå i prosess med å evaluere igangsatte tiltak, samt identifisere nye tiltak for å 
korrigere styringsfarten.  
 
Operasjonsprosjektet er igangsatt i henhold til revidert plan med ytterligere økning av 
øyeblikkelig hjelp kapasitet på kveld både på sentraloperasjonen og dagkirurgisk senter fra 
1. september. Det er forventet at det vil ta noe tid før tiltaket gir full effekt. Antall operasjoner 
på sentraloperasjon i august var 54 flere enn i august 2015, med en økning innen både 
øyeblikkelig hjelp og elektivt. Det arbeides med ukentlig statusrapportering for tiltaket i 
divisjonens ledermøte der vi ser på bl.a. pre-operativ ventetid, strykninger, antall ventende 
øyeblikkelig hjelp pasienter hver morgen, antall pasienter og knivtid pr uke. Det vil bli 
iverksatt korrigerende tiltak dersom man ikke ser en ønsket effekt.  
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 750             16                  14 276            14 202            75                  

Antall døgn 1 290             20                  10 456            10 546            -90                 

Antall dag 262                8                    2 290             2 235             55                  

Antall poliklinikk 6 122             397                49 038            42 396            6 642             

Bemanning
Brutto bemanning 1 103             42                  1 080             1 075             5                    

Innleid arbeidskraft 5                    5                    3                    2                    

Overtid og ekstrahjelp 76                  69                  62                  7                    

Sykefravær (juli måned) 6,5 % 7,4 % 7,9 % -0,5 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 96 859            -330               700 918          -9 467            620 647          

Driftskostnader 103 592          -6 403            746 445          -36 060           663 672          

Resultat -6 733            -6 733            -45 527           -45 527           -43 025           
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 68 dager i august, og ventetid på 
langventere (6mnd eller mer) ligger på 101 dager. Sammenlignet med forrige rapportering er 
dette en nedgang.   
 
Alle samarbeidsprosjekter for å redusere langventere (Kongsvinger, Kontor for Fritt 
behandlingsvalg, Tilgjengelighetsprosjektet, merkantil ressurs) fortsetter.  
 
Det er 1,7 % fristbrudd i august primært på grunn av pasientbestemt utsettelse av timer. 
 
Direktebooking er 67 % i august, og 71% hittil i år. Det jobbes kontinuerlig med å sørge for 
tilgjengelige legelister fram i tid.  
 
Det var 83 AML brudd i august, mot 137 i samme periode i fjor.  
 
Det var 17 korridorovernattinger i august, mot 61 i august i fjor. Det har vært et jevnt høyt 
belegg på 7 døgns postene på Nordbyhagen.  
 

 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 68 72

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,3 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 67 % 71 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-22,3      -2,8         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 17 20

  40

  240

0%

10%

0%

100%

-3

0
20
40
60
80

100

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

ORTOPEDISK KLINIKK August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 870                51                  8 340             7 925             416                

Antall døgn 497                30                  4 633             4 487             146                

Antall dag 228                3                    2 254             2 034             220                

Antall poliklinikk 5 228             575                40 974            37 613            3 361             

Bemanning
Brutto bemanning 284                16                  290                310                -20                 

Innleid arbeidskraft 1                    2                    1                    1                    

Overtid og ekstrahjelp 16                  22                  28                  -6                   

Sykefravær (juli måned) 7,7 % 8,6 % 8,3 % 0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 29 857            1 298             206 546          -11 862           149 841          

Driftskostnader 28 694            906                237 217          -10 476           191 322          

Resultat 1 163             2 204             -30 671           -22 338           -41 481           
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Det økonomiske resultatet for august var positivt med 2,2 mill. kr i forhold til budsjett og -22,3 
mill. kr i forhold til budsjett hittil i år.  
 
Det er et positivt avvik på gjestepasientkostnader i august på +2 mill. kr, dette skyldes i 
hovedsak at periodiseringen av disse kostnadene har vært litt skjev hittil i år, men etter 
sommeren har dette hovedsak justert seg inn. Det akkumulerte negative avviket på 
gjestepasientkostnader er per august på -4,4 mill. kr og skyldes i sin helhet at klinikken ikke 
har fått den reduksjonen i gjestepasientkostnader som man hadde budsjettert for 2016 (-5,1 
mill. kr per august).   
 
Det er også et positivt Inntektsavvik i august på 1,3 mill. kr, på grunn av høyere elektiv 
aktivitet enn planlagt.  Fortsatt et mindre negativt avvik på ø-hjelp døgn, og fortsatt lavere 
andel ikke-kirurgiske pasienter enn budsjettert.  
  
Lønnskostnader og ekstern innleie går i balanse i august, men det er et negativt avvik på   
5,8 mill. kr akkumulert per august. Tiltak ble iverksatt før sommeren for å redusere ekstern 
innleie på sengepostene, og dette ga da en positiv effekt. Ved innmelding av vikarbehov for 
sommerferieperioden til bemanningskontoret kunne ikke behovet dekkes med sykehusets 
egne vikarer, noe som resulterte i ekstern innleie i ferien.  
 
Varekostnader hittil i år relatert til kirurgiske inngrep er 0,8 mill. kr i pluss i forhold til budsjett, 
noe som samsvarer med lavere aktivitet.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
 

 
 
Tilgangen på enklere rygginngrep er mindre enn forventet, hovedsakelig på grunn av 
konkurranse fra privatmarkedet. Klinikken jobber med markedsføring og profilering av 
tilbudet.  
 
Det er usikkerhet rundt størrelsen på aktivitetsreduksjon som følge om omlegging til 
Ortopedisk akuttpoliklinikk fra 1. september 2016. Det forventes å kunne ta ut effekt i 
form av redusert legebemanning fra 1. januar 2017.  
 
Fase 3 på “Skadelegevaktsprosjektet” er igangsatt for å detaljere effektene av 
omlegging. Dette estimeres ferdigstilt medio november 2016. 
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har hatt en stabil utvikling gjennom sommeren når det gjelder fristbrudd. 
Antall ventedager har økt, dette skyldes reduksjon av drift i ferieperioden.   
 
• Fristbrudd utgjør 0,7 % i juni og 1,9 % i juli og 2 % i august 
• Ventedager var i juni 48 dager og i august 64 dager  
 
Ved ukentlig gjennomgang av fristbrudd er det en del feilregistreringer som rettes 
fortløpende. Avdeling for fordøyelse har størst utfordring med fristbrudd, dette skyldes stor 
pågang og reduksjon av drift. Sammenlignet med sommeren 2015 har Medisinsk divisjon 
hatt en stor økning i antall polikliniske konsultasjoner.  
 
Det er en økning i etterslep på kontroller fra juni til juli. I august er dette redusert, men er 
fortsatt høyere enn før sommeren. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har startet 
arbeid med gjennomgang av poliklinikk med oppfølgingsstøtte fra regionalt helseforetak. 
 
Det er en forbedring i direktebooking fra forrige måned med om lag 10 %. 
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor 
har fortsatt god utvikling.  
 
• Belegget for senger i drift i de medisinske sengeområdene er i august 94,4 %. Hittil i år 

er belegget 93 %. I fjor var belegget 99 % per august 
• I august har medisinske områder hatt 69 pasientovernattinger på korridor. Betydelig 

lavere enn tilsvarende periode i fjor. Divisjonen har hatt redusert sengekapasitet med et 
stengt sengeområde i hele august grunnet ombygging 

• Gjennomsnittlig liggetid fortsetter sin positive utvikling og er i august er 3,1 liggedager, 
hittil i år 3,2 dager. Per august i fjor var liggetiden 3,5 dager 

• Dagenhet innen fordøyelse og nevrologi er driftet gjennom hele sommerferieperioden og 
gir godt tilbud til pasientgruppene og bidrar til redusert liggetid 

 
Medisinsk divisjon fortsetter systematisk arbeid med driftseffektivisering hvor strukturert visitt 
og forløpsplaner for pasientene er sentralt. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 64 52

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 71 % 74 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-65,6      -8,2         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 69 87

-1 7
-1 1

-5
1

0%1%
0,0 %

50,0 %

40

140
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100%
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Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i august er -2,6 mill. kr som er det beste 
regnskapsresultatet så langt i år. Det er to hovedårsaker til dette: Behandlingsrelaterte 
inntekter og lønn. Det er et stort positivt budsjettavvik for behandlingsrelaterte inntekter (5,6 
mill. kr). Dette følger bl.a. av antall døgnopphold er høyere enn planlagt. Også lønn har et 
positivt budsjettavvik (1,8 mill. kr). Hovedårsaken er at utbetalingen av lønn som følge av 
ferieavvikling har en annen profil i år enn i 2015. Det ble utbetalt mye legelønn i juli og 
mindre i august i tillegg gir arbeidet med bemanningsplaner i sengeområdene resultat. De 
viktigste faktorene som drar regnskapet i negativ retning er: Effektiviseringskrav uten tiltak  
(-5,1 mill. kr) og legemidler (-3,7 mill. kr). 
 
Den totale aktiviteten er, som nevnt over, høyt over plantall i august (196 DRG-poeng). 
Døgnopphold er 5 % over plan i august, dagbehandlingen 8 % og poliklinikkene 12 % over 
plan.  
 
Det er i august utbetalt 1 431 brutto månedsverk. Det er 53 månedsverk under budsjett og 52 
færre enn i juli. Årsakene til dette er nevnt over. Implementering av resultatsikringsmøter i 
divisjonen ble etablert i starten av 2016. Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med 
forbruk av lønn i sengeområder følges opp som et av fokusområdene, jf. tabell under. Vi ser 
at dette tiltaket begynner å ha en positiv effekt på antall månedsverk. 
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

MEDISINSK DIVISJON August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 2 879             196                23 881            22 535            1 346             

Antall døgn 2 535             131                21 075            20 628            447                

Antall dag 1 906             145                14 215            12 908            1 307             

Antall poliklinikk 7 686             766                65 018            57 096            7 922             

Bemanning
Brutto bemanning 1 431             64                  1 398             1 387             11                  

Innleid arbeidskraft 11                  10                  6                    4                    

Overtid og ekstrahjelp 121                124                133                -9                   

Sykefravær (juli måned) 7,9 % 7,7 % 7,9 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 130 497          5 745             913 173          11 177            762 617          

Driftskostnader 134 774          -8 355            992 099          -76 770           867 595          

Resultat -4 277            -2 610            -78 926           -65 593           -104 978         

Side 13 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 38 dager og direktebooking 
på 95 %. Det var ingen fristbrudd i august og ingen korridorpasienter. Klinikken viderefører 
daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i august er -3,8 mill. kr og -14,2 mill. kr hittil i år. 
  
Avvik i august på driftsinntekter er på -2,3 mill. kr og avviket hittil i år -2,3 mill. kr. Antall 
fødsler ligger 15 under det som er planlagt i august, og bidrar derfor til det negative 
inntektsavvik. Tiltaket “Stabilt fødetall” var forventet å gi effekt fra og med juli, men innmeldte 
fødsler viser at det ikke kommer til å bli realisert i høst. Dette gir et månedlig negativt 
inntektsavvik på rundt 1 mill. kr og negativt avvik på gjestepasientkostnader på rundt 0,5 mill. 
kr.  
 
Innenfor gynekologi er antall opphold litt over plantall, men oppholdene har en lavere indeks. 
Det har blitt utført 24.335 polikliniske konsultasjoner hittil i år, noe som er 152 under plantall.  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 38 28

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 95 % 92 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-14,2      -1,8         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 0 3
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KVINNEKLINIKKEN August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 812                -72                 6 985             6 712             274                

Antall døgn 1 062             -71                 8 766             8 819             -53                 

Antall dag 166                21                  1 551             1 515             36                  

Antall poliklinikk 2 957             204                24 335            23 935            400                

Bemanning
Brutto bemanning 293                19                  283                278                6                    

Innleid arbeidskraft 5                    3                    3                    -1                   

Overtid og ekstrahjelp 21                  25                  22                  3                    

Sykefravær (juli måned) 6,1 % 7,6 % 6,3 % 1,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 24 875            -2 267            188 330          -2 314            150 724          

Driftskostnader 29 386            -1 535            208 240          -11 929           178 655          

Resultat -4 511            -3 802            -19 910           -14 243           -27 931           
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Per august er merkostnaden på cytostatika -1,2 mill. kr i forhold til budsjett (-0,1 mill. kr i 
august).  
 
Lønnskostnader inklusive innleie på føde/barel har et negativt avvik på -1 mill. kr i august. 
Hovedårsaken til dette er et høyt antall ledige vakter under ferieavviklingen. Sommeravtale 
har blitt brukt i mye større grad enn det som ble meldt inn før ferien, og det vil bli gjort en 
evaluering av akkurat dette.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. I regi a HSØ er det 
gjennomført samarbeidsmøter etter et ønske fra Ahus for å stabilisere fødetallet gjennom 
året (innføre felles opptakskontor i hovedstadsområde). Innmeldte fødsler på høsten 2016 
viser at tiltaket ikke vil bli realisert i år, men det er håp og ønske om at det vil bli gjennomført 
fra september 2017.  
 
Tidlig hjemreise har ikke latt seg gjennomføre sommeren i 2016 i den grad man hadde håpet 
på. Hovedårsaken til dette er at kommunehelsetjenesten ikke er klar til å ta imot 
barselkvinnene og det er i tillegg utfordringer i forhold til gjennomføring av 
nyfødtundersøkelsene. 
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 47 dager for 
avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet. Etter sommeren ser vi en liten økning i 
ventetid på grunn av manglende tilbud på anestesiservice til elektive undersøkelser i 
sommerferien, dog er klinikken fortsatt innenfor ventetidsfristen. Per august var andelen 
fristbrudd nede i 0 %.  
 
Klinikken hadde 84 % direktebookinger i august, og tiltakene kontinueres. Det erfares en 
stadig forbedring som resultat av disse tiltakene, og det må sies å være bra rett etter at 
sommerferien er avviklet. 
  
Klinikken har et positivt økonomisk resultat på 1,8 mill. kr i august, akkumulert +1,5 mill. kr i 
forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig mindre forbruk på lønn spesielt i avdelingene 
for nyfødte og barn og ungdom. Dette bidrar godt til å redusere behovet for overtid og 
ekstravakter. 
 
Inntektene ligger pr august fortsatt bak plantall (-1,5 mill. kr), men med en forbedring i august 
isolert på grunn av høyere aktivitet i avdeling for barn og ungdom. Poliklinikkaktivitet utover 
plantall bidrar i positiv retning på inntektssiden. 
 

 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres  til  65 
dager

65 62 47

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

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 84 % 85 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

1,5          0,2          
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
  20

80%

90%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 390                -16                 4 012             3 748             264                

Antall døgn 246                11                  2 238             2 218             20                  

Antall dag 8                    -20                 123                121                2                    

Antall poliklinikk 1 811             271                15 783            12 115            3 668             

Bemanning
Brutto bemanning 300                17                  301                285                16                  

Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 11                  18                  17                  1                    

Sykefravær (juli måned) 11,9 % 7,8 % 8,4 % -0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 27 408            900                189 528          -1 495            163 845          

Driftskostnader 25 596            912                189 818          3 017             170 618          

Resultat 1 812             1 812             -290               1 522             -6 773            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. 
 

 
 
BUK har i lengre tid hatt begrenset med romkapasitet til å ivareta den nødvendige økningen i 
poliklinisk aktivitet. BUK avgir nå areal til for å sikre bedre sengekapasitet ved Ahus for øvrig, 
noe som ytterligere reduserer romkapasiteten for poliklinikk. Det er derfor igangsatt en intern 
prosess for å identifisere muligheter for omdisponering av areal til poliklinisk aktivitet.  
 
Klinikken gjennomfører i 2016 en pilot på Hjemmesykehus, og sammen med omorganisering 
av avdeling for barn og ungdom til drift på to plan mot tidligere tre plan, vil dette gi en 
økonomisk besparelse. Tiltaket er imidlertid helt avhengig av at byggearbeidet gjennomføres 
før høysesong starter i desember. Det er knyttet en viss usikkerhet til kostnadsbildet ved en 
omorganisering. Det er sannsynlig at implementering av ny organisasjon vil bli forsinket i 
forhold til det som ligger inne i budsjett 2016, noe som vil ha betydning for kostnadsbildet i 
siste tertial.  
  

Diverse satsinger -3,4 -1 156 -1 156 1,0 0

Økt poliklinisk satsing -3,0 294 294 1,0 0

Gjenstående fordeling av utfordring 7,0 2 505 2 505 1,0 0

0,6 1 643 1 643 1,0 0

ESTIMERT 
årseffekt kroner 

2017

Status 
%-vis 

oppnåelse

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2016

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 
 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Psykisk helsevern har i snitt X,X % fristbrudd pr august. Ved samtlige avdelinger foretas 
jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern 
kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at 
pasienten etter kort tid er i behandling. 
 
Andel pasienter som ble direktebooket var 81 % i august. Rutine for direktebooking er innført 
i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling.  
 
Sykefraværet har gått ned siden 1. tertial, men det er fortsatt noen enheter med høyt 
sykefravær. Det er høyt fokus på sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av 
enheter med høyt sykefravær over tid. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på 
sykefraværs-oversiktene for å se om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak.  
 
Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i august i forhold til budsjett 
på 1,1 mill. kr, og et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,8 mill. kr. Uventet 
høye gjestepasientutgifter til rusbehandling kompenseres ved andre endringer i 
gjestepasientoppgjøret og mindreforbruk på lønn ved bl.a. avd. for rus og avhengighet. 
 
Det er fokus på å øke produksjonen ved poliklinikkene i divisjonen, bl.a. gjennom 
produktivitetsøkning og ved omdisponere ressurser fra døgn plasser til poliklinikk på DPS-
ene, og dette har gitt positive resultater. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man 
behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. 
 
Den polikliniske aktiviteten i divisjonen har en vekst i forhold til samme periode i 2015. Det er 
nå ikke lenger etterslep i registrering i pasientadministrativt system i BUP, og rapportert 
aktivitet gir et riktig bilde av aktiviteten.  Det registreres ikke dagopphold i BUP slik som før 
overgang til DIPS. Det rapporteres følgelig ikke aktivitet i forhold til måltallet for dagopphold 
BUP i 2016. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 53 53

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,6 % 0,7 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 81 % 82 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

3,8          0,5          
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2016 er oppsummert i tabellen under. 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene har forventet økonomisk effekt og bidrar til positivt 
økonomisk resultat for de kliniske avdelingene. 
 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

VOP 16 261            674                132 056          125 181          6 875             

- herav døgn 5 027             -317               41 534            42 375            -841               

- herav liggedøgn utenfor HSØ 68                  -14                 369                490                -121               

- herav poliklinikk 11 166            1 005             90 153            82 316            7 837             

BUP 6 430             -505               60 583            61 394            -811               

- herav døgn 559                30                  4 722             3 995             727                

- herav dag -                 -190               -                 1 913             -1 913            

- herav poliklinikk 5 871             -345               55 861            55 486            375                
RUS 3 466             -304               28 451            28 712            -261               
- herav døgn 1 297             -513               11 070            12 650            -1 580            

- herav poliklinikk 2 169             209                17 381            16 062            1 319             
Bemanning

Brutto bemanning 1 846             26                  1 801             1 799             3                    

Innleid arbeidskraft 1                    2                    4                    -2                   

Overtid og ekstrahjelp 174                148                135                12                  

Sykefravær (juli måned) 8,8 % 8,8 % 8,8 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 155 849          -226               1 134 727       -1 742            1 113 175       

Driftskostnader 154 723          1 352             1 130 925       5 544             1 118 507       

Resultat 1 126             1 126             3 802             3 802             -5 332            

KPIer som kan si noe om 
virkning av tiltaket

Avtalt kjøp fra OUS reduseres Økonomisk resultat 3,8 -5 829 -5 829 1,0 0

Effektivisering og produktivitet Økonomisk resultat -10,8 -5 317 -5 317 1,0 0

Overtakelse av RSA-pasient Tilstedeværelse og HMS 10,8 6 000 6 000 1,0 0

Flere behandlere Antall konsultasjoner øker 10,0 -1 250 -1 250 1,0 0

13,8 -6 396 -6 396 1,0 0

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

Status 
%-vis 

oppnåelse

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2016

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr august på 18,3 mill. kr i 
forhold til budsjett. Det negative avviket genereres hovedsakelig fra:  
 
• Merforbruk på Bildediagnostisk avdeling, status pr august - 15 mill. kr hvorav 

styringsfart nå er rundt 1-1,5 mill. kr pr måned  
• Høy aktivitet og utfordrende PACS knyttet til brystdiagnostikk og økt aktivitet generelt 

innen MR/CT, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn 
• Reduserte inntekter innen bildediagnostikk, som følge av nytt kodeverk. Det største 

avviket ligger tilknyttet brystdiagnostikk hvor inntektsreduksjonen isolert vil være rundt 
2 mill. kr gitt samme aktivitet i 2016 som i 2015 

• Merforbruk på varekostnader primært relatert til økt forbruk av 
behandlingshjelpemidler, status pr august -11,8 mill. kr i forhold til budsjett 

 
Ledighold av stillinger og utfordringer med å rekruttere spesialister innen laboratoriemedisin 
har redusert lønnskostnadene i divisjonen. Dette bidrar positivt i forhold til det økonomiske 
resultatet, men utfordrer den daglige driften. 
 

 
 
Aktivitet innen bildediagnostikk viser vekst innenfor alle omsorgsnivåer. Dette som en effekt 
av økt bildediagnostisk kapasitet i 2016. Aktivitetsveksten er størst innen MR og CT, med økt 
kompleksitet av undersøkelser, som også utfordrer bemanningsforbruket.  
 
Innen laboratoriemedisin sees en aktivitetsvekst innen poliklinisk omsorgsnivå. Dette er en 
positiv utvikling, på grunn av at denne aktiviteten også genererer økte inntekter (HELFO). 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-18,3      -2,3         

-3

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

OG TEKNOLOGI August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 264             950                56 088            53 892            4,1 %

Poliklinikk 2 976             418                24 069            22 211            8,4 %

Primærhelsetjenesten 7 545             1 371             59 210            50 658            16,9 %

Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 210 445          10 636            1 741 733       1 743 941       -0,1 %

Poliklinikk 124 619          16 520            1 105 416       1 017 469       8,6 %

Primærhelsetjenesten 136 928          581                1 338 066       1 343 061       -0,4 %

Bemanning
Brutto bemanning 600                12                  590                578                12                  

Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 12                  11                  12                  -1                   

Sykefravær (juli måned) 6,1 % 6,5 % 7,3 % -0,8 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 87 427            -2 252            669 008          -6 807            620 230          

Driftskostnader 89 270            409                687 332          -11 517           625 826          

Resultat -1 843            -1 843            -18 324           -18 324           -5 596            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 

 
 
De planlagte budsjettiltakene viser at disse stort sett er i henhold til plan. Tiltak som ikke 
innfrir er erstattet av nytt tiltak (annen midlertidig innsparing i divisjonen).  
 
Tross dette viser regnskapet etter årets åtte første måneder negativ styringsfart på 18,3 mill. 
En helårseffekt av de 3 områdene som er spesielt utfordrende i divisjonen (tabell nye 
forutsetninger) er etter åtte måneder estimert til -27 mill. kr. Det jobbes aktivt for å dempe 
styringsfarten, gjennom nye tiltak. Samtidig følges divisjonens avdelinger opp gjennom 
månedlige virksomhets-oppfølgingsmøter, for å sikre resultatkravet til divisjonen.   
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Resultatet viser også i august et positivt avvik i forhold til budsjett og det forventes at trenden 
skal fortsette. Den sannsynlige årsaken til denne trenden er knyttet til tiltakene man jobbet 
hardt med i 2015 hvor hele 83 økonomiske tiltak fikk en veldig god effekt.  
 
Divisjonen valgte da å sette i gang et arbeid med å bygge en “konkurransekultur”, hvor fokus 
er tatt bort fra budsjettoppnåelse til fordel for fokus på utvikling av enhetskostnader per 
tjeneste over tid. Kombinert med mer helhetlig delegert myndighet og ansvar for eget 
område, har dette stimulert til “selvgående” effektiviseringsarbeid på alle ledernivåer i 
divisjonen som slår ut positivt ut på resultatet. 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Av flere konkrete tiltak som er gjennomført siste året i konkurransekulturarbeidet, nevnes 
spesielt to: 
 
• Konkurransestrategi alle tjenester 
• Ny funksjonsbeskrivelse og lederavtale hvor hver eneste leder uansett nivå blant annet 

måles på innsats og resultat knyttet til utvikling av enhetskostnader. 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

18,7        2,3          
-1

1

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

FACILITIES MANAGEMENT August August  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Bemanning
Brutto bemanning 644                19                  605                627                -22                 

Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 104                66                  78                  -12                 

Sykefravær (juli måned) 7,8 % 8,9 % 10,3 % -1,4 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 61 901            211                467 369          5 397             449 813          

Driftskostnader -59 391           2 299             448 621          13 351            441 515          

Resultat 2 510             2 510             18 748            18 748            8 298             
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2016 ble vedtatt i foretaksmøte 18. februar 2016. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

 
  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 

Innsatsområde 

Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter 
som har 
implementert 
tiltakene 

Prosentvis 
mål på 
spredning   

Trygg kirurgi 2 2 100 
Trygg kirurgi er innført på 2 avdelinger: Sentraloperasjon (14 
stuer) og dag- kirurgisk senter (8 stuer). 

Samstemming av 
legemiddellister 20 6 30 

Endringer i den lokale spredningsplanen: Samstemming av 
legemiddellister er det neste området som skal spres, oppstart 
august 2015. 

Behandling av 
hjerneslag 1 1 100 Nevrologisk avdeling består av 7 seksjoner hvor 2 er poliklinikker.  

Urinveisinfeksjoner 21 21 100 
Spredning er gjennomført på alle relevante avdelinger, må holde 
vedvarende fokus.  

Infeksjon ved SVK 20 0 0 Oppstart november 2016 

Trykksår 20 8 40 Pilotering nye sjekklister september 2016 

Fall 20 2 10 Pilotering nye sjekklister september 2016 

Forebygging av 
selvmord 1 1 100 

Akuttpsykiatrisk avdeling består av 1 avdeling med 6 seksjoner - 
innsatsområdet er implementert i forhold til plan, men det er 
ønske om å implemeterer dette videre i Divisjon psykisk 
helsevern. 

Forebygging av 
overdosedødsfall 1 1 100 Implementert 
 

80 

78 

81 
82 

76
77
78
79
80
81
82
83

Somatikk Psykiatri

Prosentandel av epikrisene som er sendt 
ut innen 7 dager 

1. tertial

2. tertial
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 
 

 

(TPH= tvungen psykisk behandling, TU= tvungen utredning) 
 
 
Pasientrelaterte uønskede hendelser 
 

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser 

2. tertial 2016 2. tertial 2015 Totalt 2015 

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser registrert i EQS 

808 749 2640 

§ 3-3-meldinger 89 70 238 
§ 3-3a-varsler 11 9 24 

 
 
NPE,- klage- og tilsynssaker 
 

 

19 

22 

10 
11,25 

9,28 
10,57 
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Legemiddelhåndtering 
Det er fortsatt tre forskjellige hoved-legemiddel kurvesystemer i bruk på Ahus:  

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

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

• Medisinsk divisjon (med unntak av nevroklinikken) benytter papirkurve.  
 
Det pågår for tiden en ROS analyse knyttet til hva Ahus skal gjøre fram til at den regionale 
elektroniske kurven fra MetaVision er klar til bruk. Det er foreløpig ikke påbegynt installasjon 
eller testing av regional MetaVison kurve på Ahus. 
 
Det er påbegynt et intensivert arbeid med å samstemme legemiddelinformasjon for pasienter 
som legges inn på Ahus. Dette som oppfølging av Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
Ahus startet høsten 2015, som første helseforetak i HSØ, med oppslag mot elektronisk 
Kjernejournal. Erfaringer med bruken er fortsatt noe begrenset. 
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4.2 Pasientbehandling 
 
Pakkeforløp for kreft 
 
Foretaket inkluderer >70 % av nye kreftpasienter i Pakkeforløp for kreft, men klarer ikke å 
behandle 70 % av pasientene innenfor standard forløpstid. Resultatet for 2. tertial 2016 er 
bedre enn tilsvarende periode i 2015, men likevel er ikke resultatet bedre enn at 56 % av 
pasientene behandles innenfor standard forløpstid. Sommerferieavviklingen påvirker 
forløpstider og også i hvilken grad kodingen er korrekt og fullstendig utfylt. Det arbeides nå 
for å få oversikt over etterslep på koding.  
 

 
 
Det er en utfordring at pasientene som får igangsatt behandling på 2 ulike 
helseforetak ofte starter behandlingen etter anbefalt forløpstid på helseforetak 
nummer 2. For eksempel har kun 18 % av de som starter utredning på Ahus, og som 
skal ha stråling som initial behandling, startet strålebehandling innen standard 
forløpstid, for eksempel ved lungekreft. Det samme gjelder for flere typer kirurgi og 
her nevnes gynekologiske forløp samt prostatakreft. Når det gjelder prostatakreft 
pasienter til kirurgi i 2.tertial 2016 er det operert til sammen 20 pasienter og ingen av 
disse ble operert ved helseforetak to innen frist (robotkirurgi). 
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4.3 HR 
 
AML-brudd – sammenlikning med andre foretak 
 

 
 
HMS-avvik 
 

 
 
 
Spesielt fokus rettet mot risikovurderinger knyttet til vold og trusler i 2016. Arbeidet pågår. 
Analyse etter T1 viste at volds- og trusselhendelser i hovedsak følges opp på en 
tilfredsstillende måte. Positivt med god meldekultur og en økning i antall meldte HMS-avvik 
hittil i 2016 sett opp mot tidligere år 
 
  

2014T1 2014T2 2014T3 2015T1 2015T2 2015T3 2016T1 2016T2 Andel 2016
Annet HMS 54 45 47 3 0 1 77 89 19,0 %
Brannvern 10 11 31 39 20 19 20 9 1,9 %
Bygning/utstyr 11 12 42 18 14 19 34 18 3,8 %
Fysisk arb.miljø 29 43 41 43 43 53 48 43 9,2 %
Psykososialt 36 40 40 45 43 75 58 38 8,1 %
Sikkerhet 16 28 45 31 40 49 30 69 14,7 %
Smittevern/stikk 39 39 57 68 40 60 46 43 9,2 %
Strålevern 0 0 2 0 3 2 0 1 0,2 %
Vold/ trusler 140 99 140 91 125 113 133 154 32,8 %
Ytre miljø 7 6 30 7 15 22 7 5 1,1 %
Totalsum 342 323 475 345 343 413 453 469

Personskader 68 77 83 64 89 61 96 74
Andel personskader 19,9 % 23,8 % 17,5 % 18,6 % 25,9 % 14,8 % 21,2 % 15,8 %

Vold og trusler 140 99 140 91 125 113 133 154
Andel vold og trusler 40,9 % 30,7 % 29,5 % 26,4 % 36,4 % 27,4 % 29,4 % 32,8 %
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Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Pr september 2016 har Ahus 24 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 10 

Barnesykepleie 3 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 3 

Sum antall 24 
 
4 ansatte fra akuttmottaket ble ferdig med sin masterutdanning i avansert allmennsykepleie i 
juni. Det er 6 helsefagarbeiderlærlinger som tok fagprøve på Ahus i august, og er ferdig 
utdannet helsefagarbeidere i slutten av august. Det er under utdanning 1 lærling i 
institusjonskokk og 1 innen dataelektronikkfaget.  
 
For å følge opp innføring av faste LiS-stillinger er det utarbeidet og iverksatt prosedyrer i 
forhold til rolle og ansvarsavklaring, ansettelser og samarbeidsavtaler mellom 
helseforetak/RHF. 
 
Det er jevnlige møter med den regionale LiS-koordinatorgruppen. 
 
I 2016 er det implementert en prosedyre for kompetansestyring som en del av 
sykehusledelsens handlingsplan. Verktøyet gir lederen mulighet for bedre planlegging, 
gjennomføring og evaluering av kompetansetiltak. Kompetansestyring inngår som en del av 
lederplanlegging gjennom året med frister for rapportering, og inngår som grunnlag i 
budsjettprosessen for kommende år. 
Avdeling kompetanse og utdanning tilbyr opplæring og brukerstøtte i bruk av prosedyren. 
Opplæringen foregår ved workshop, informasjon på ledermøter og prosedyren presenteres i 
Ahus lederopplæring. Inntil september 2016 er det gjennomført 30 opplæringsmøter fordelt 
på 17 i somatikk, 6 i psykiatri, 4 ved stabsenheter og 3 workshop på tvers av enheter. Det er 
utviklet og publisert et verktøy for oversikt over opplæringstiltak ved helseforetaket - 
“Kompetansehuset” på Ahus sin intra- og internettside. Oversikt over de forskjellige 
opplæringstiltakene er under utvikling. 
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4.4 Tilgjengelighet 
 
Foretaket har hatt en positiv utvikling gjennom 2 tertial 2016, både i forhold til antall ventende 
samlet og antall langtidsventende (>365 dager). Pasientene venter kortere og flere får fast 
time tidligere. Antall ventende over 365 dager er redusert med 50 % de siste 4 månedene. 
Antall ventende samlet går også ned, i motsetning til samme perioder tidligere år.  
 

 
 
 

 
 
Eksempel på en avdeling på Ahus som har forbedret seg betydelig i 2 tertial 2016.  
 
Bryst endokrin avdeling har i 2.tertial 2016 redusert: 

• etterslep kontroller med 500 
• gjennomsnittlig ventetid fra 180 til 90 dager  
• antall langventende >365 dager er redusert fra 80 til 15 og de som fortsatt venter har 

fast time i september 
 
Disse resultatene er oppnådd ved at avdelingen har økt sin egen polikliniske kapasitet, 
pasientene er ikke henvist til andre sykehus. 
 
Etterslep på kontroller og nyhenviste er et område som har stort fokus på sykehuset. Det 
samlede antallet for disse to konsultasjonstypene synker. Innsatsteamet fra Helse Sør Øst 
startet i august arbeidet på Nevrologisk avdeling etter samme modell som fortsatt benyttes 
på Gastrokirurgisk avdeling. Bryst endokrin avdeling får bistand fra sentral stab i medisin og 
helsefag.  
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4.5 Forskning og innovasjon 
 

Tildeling av interne strategiske forskningsmidler for 2017 
 
Det var 55 søknader som konkurrerte om interne strategiske forskningsmidler.  Søknadene 
ble vurdert av eksterne fagpersoner. Fordeling av midlene fremgår av tabellen nedenfor: 
 

 
 

Innovasjonsarbeid 
 

Type Antall 

Disclosure of invention (DOFI) 4 

Patentsøknader 1 

Kommersialsering av teknologi 2 

Innovasjonsprosjekter 5 

 
 
  

Divisjoner Søknadsbeløp Innvilget beløp Innvilgelelsesprosent

Barne- og ungdomsklinikken 3 250 000 300 000 9,23

Divisjon for diagnostikk og 
teknologi 3 500 000 450 000 12,86

Divisjon for psykisk helsevern 250 000 150 000 60,00

Forskningssenteret 4 580 000 380 000 8,30

Kirurgisk divisjon 600 000 600 000 100,00

Kvinneklinikken 500 000 250 000 50,00

Medisinsk Divisjon 18 620 000 5 070 000 27,23

Ortopedisk Klinikk 6 259 999 400 000 6,39
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4.6 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 31.08.2016.  
 

 
 
Tabellen over inkluderer anvendelse av lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi 
av Sykehuspartner t.o.m juli 2016. Det er fremdeles dialog med Sykehuspartner for å avklare 
finansieringen knyttet til enkelte regionale IKT-prosjekter. 
 
Det er påløpt 44,7 mill. kroner på vedtatte investeringsprosjekter, samt 5,4 mill kroner på  
IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner t.o.m juli 2016. 
 
 
Likviditet 

 
Den markante endringen i likviditeten ved årsskiftet skyldes i hovedsak lavere 
pensjonspremie enn budsjettert på grunn av endrede forutsetninger fra aktuar. Rammen for 
driftskreditten justeres årlig basert på forholdet mellom pensjonskostnad og pensjonspremie, 
dermed ble denne redusert på slutten av 2015. 
 
Øvrige likviditetsendringer gjennom året skyldes normale periodiske svingninger i 
utbetalinger, samt resultatutviklingen. 
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4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor 
HR- og IKT-området.  
 
IKT-området 
 
Sikker og stabil IKT-drift  
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra 
Sykehuspartner pr august 2016.  
 
Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne.  

 
 
Antall kritiske bortfall av tjenester er stabil, men uønsket høy. Flere tiltak er iverksatt i 
forbindelse med prosjektet “Sikker og stabil drift” fra Sykehuspartner, som øker omfanget av 
tiltak gjennom året og samtidig tilrettelegger for omlegging til regional plattform.  
 
Sykehuspartner brukerstøtte, responstider ved henvendelse (KPI 80%, innen 60 sekunder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 33 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



 
Status i regionale prosjekter etter 2. tertial 2016 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
IMP: Infrastrukturmodernisering 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
 Prosjekter/aktivitet i 2016 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 Radiologi 

Status august: Forsinket.  
Regional løsning for ris/pacs. Første foretak planlagt oppstart 23.9.2016. Ahus planlegges 
med oppstart implementering PACS Q1-2017. 

RKL 
Regional EPJ 
Status august: Forberedelser til oppstart standardisering Ahus 2017 er påbegynt 
Regional løsning for felles pasientjournal. Plan Ahus: 2017 – standardisering, 2018 – 
konsolidering 

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status august: regionalt prosjekt er forsinket og har forskjøvet aktiviteter til 2017. Ingen 
konkret dato er gitt for innføring på Ahus. Det må påregnes aktivitet for innføring av epikrise 
mellom sykehus i 2017.  

RKL 
Dialogmelding mellom HF og legekontor 
Status august: NUIT-tiltaket overført til  Dir. for eHelse for videre nasjonal oppfølging. Tenkt 
gjennomført som regionalt prosjekt i RKL-programmet når tiltaket skal breddes med regional 
pilot på Ahus. 

RKL 
IHR fase 2 (Interaktiv henvisning og rekvirering) 
Status august: Ikke påbegynt 
Elektronisk henvisning og rekvirering fra legekontor til spesialisthelsetjenesten innen 
laboratoriene og bildediagnostikk. 

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status august: Pågående. 
Regional løsning for gjennomgående kurve. Prosjektgruppe og styringsgruppe på plass. 
Sannsynligvis forsinkelse med oppgradering og bredding i sykehuset grunnet teknisk løsning. 
Plan oppstart AIO Q1 2017 

RKL 
Utfasing av usikrede svarmeldinger  
Status august: Ihht plan. 
Alle HF skal innen utg. 2016 bruke svarmeldinger (lab og bilde) ihht nasjonal standard, 
adressere med HER’id på to nivå og sikre overvåking av applikasjonskvittering. Kan bli noen 
forsinkelse knyttet til Patologi-svar grunnet sen oppgradering.    

Lokal  
Nettverk Ahus 
Pågående. Skulle vært avsluttet men er utvidet til oktober. 

IMP 
Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status august: Forsinket.  
IDM løsningen er planlagt rullet ut på Ahus i september. De andre aktivitetene i prosjektet er i 
oppstart, og har avhengighet til andre prosjekter som EPJ og medikasjon. 
Verktøyet for organisasjon- og fullmakts forvaltning. 
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IMP 
Oppgradering av Citrix løsningen 
Status august: Ikke startet 
Blir ivaretatt gjennom forberedelse i prosjektet; Sikker og stabil drift Ahus. 
Planlagt Q4 i 2016 
Oppgradering til regional platløsning 

OBD Min Journal 
Status august: utrulling av timehåndtering i somatisk virksomhet ihht plan. Ferdigstilles ila 
høsten 2016. Psykisk helse planlagt vår 2017.  
Venter på regionale avklaringer knyttet til kostnader for Dips moduler for å kunne ta i bruk 
innloggede tjenester samt gjøre journaldokumenter tilgjengelig for pasienter.  

HSØ Aksjonsgruppe Adresseregisteret 
Status august: Iht plan 
Handler om at sykehusene tar i bruk adresseregisteret for ekstern adressering samt to-nivå-
adressering med HER-ID 

NIKT Automatisk fødselsregister 
Status august: Pågående 
Meldinger leveres elektronisk men er krevende på Føde B grunnet utfordringer med å nå 
Internett fra Citrix Desktop Sikker pc’er. Prosjektet ved Ahus avsluttes ikke før løsningen er 
på plass. 
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4.8 Samhandlingsreformen 
 
KAD plasser og utnyttelse 
 
Antall plasser per 1. september 2016: 
 

 
 
Grafen under viser antalll innleggelser på de KADene som Ahus får ukentlige data fra. Dette 
dekker ca. 2/3 av total KAD kapasitet i foretakets opptaksområde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nedre Romerike 16
Øvre Romerike KØH 6
Eidsvoll KØH 3
Aurskog Høland KØH 2
Follo LMS 14
Sum 41

KAD Aker 14
Helsehuset IØMS (Rømskog) 0-1
Moss LMS (Vestby) 3
Kongsvinger KAD (Nes) 2
Sum 19

TOTALT 60-61

Antall senger
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Status samhandlingsprosjekter per 2. tertial 
 
Aktivitet Status Estimert 

sluttdato 
Kommentar 

Utarbeidelse av overordnet 
Samhandlingsplan for Ahus og 
kommunene 

Planen behandles i administrativt 
samarbeidsutvalg i september 

15.09.2016 Strategisk plan for videre 
samarbeid mellom Ahus og 
kommunene. Strategisk 
handlingsplan utarbeides på 
bakgrunn av 
Samhandlingsplanen innen jul 
2016.  

Revidering av alle 
samarbeidsavtalene 

Det er etablert fagfora knyttet til de 
lovpålagte samarbeidsavtaler 
mellom Ahus og kommunene. 

Februar 
2017 

De etablerte fagfora skal 
revidere samarbeidsavtalene og 
sørge for implementering. 

Forbedring av 
utskrivningskvalitet – lukking av 
avvik fra Fylkesmannen 

Plan og sak til ledermøte 
utarbeidet. Svar sendt 
Fylkesmannen. Endring av rutiner 
gjennomført, opplæring 
gjennomføres høsten 2016 .    

mai 2016 
 
høst 2016 

Omfattende arbeid for å bedre 
sykehusets praksis når det 
gjelder utskriving av pasienter 
med behov for kommunale 
tjenester.  

Elektronisk meldingsutveksling Min journal, Kjernejournal, 
Adressering, 
KREMT (kreftregistre) m.m. 

2016 Kritisk med godt samarbeid med 
Sykehuspartner og DDT 

Barn som pårørende Etablerer kontaktpunkt og 
fagnettverk i bydeler og   
kommuner. 

høst 2016 Kontaktpunkt og nettverk i 
bydelene er etablert, etablert 
prosjekt for utarbeiding av 
tilsvarende med kommunene.  

Tolketjenesten OUS er etablert som hoved- 
leverandør av tolketjenester. 
  

Sommer 
2016 

Tolkekabiner er etablert. Avtale 
under utarbeiding. Bruk av 
tolketjenester i klinikken er under 
bedring. 

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Koordinator ansatt september løpende Stillingen har stått ubesatt. Det 
vil igangsettes ulike aktiviteter 
innen området i samarbeid med 
Senter for helsefremmende 
arbeid og pasient- og pårørende 
opplæring.  

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Videreutviklet 
helsepedagogikktilbudet. 
Etablert “Møtepunktet” (møtested 
for pasienter med repr. fra 
brukerorg.) 

Sommer 
2016 

Vil videreutvikle PPO tilbudene 
og møtepunktet  

Implementering av 
Kontaktlegeforskrift 

EQS rutiner og skriftlig materiell 
utarbeidet, opplæring gis 

15. sept. 
2016 

Ny lov om kontaktlege 
implementeres høsten 2016 

Innovasjons- og utviklingsarbeid 2 mill til samhandlingsprosjekter er 
fordelt. PProsjektene legger fram 
status før jul. 

2016 Flere prosjekter for å utvikle 
bedre samhandling på ulike 
områder. 
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Utskrivningsklare pasienter – utvikling per 2. tertial 
 
Tabellen under viser antall UK døgn i de åtte første månedene i 2015 og 2016 per kommune 
og bydel. 
 

 
  

Per aug 2015 Per aug 2016
Aurskog-Høland 8 8
Eidsvoll 8 46
Enebakk 17 13
Fet 1 9
Frogn 16 42
Gjerdrum 11 52
Hurdal 7 3
Lørenskog 32 74
Nannestad 9 5
Nesodden 107 4
Nittedal 83 67
Oppegård 63 38
Oslo Bydel 10 19 25
Oslo Bydel 11 100 144
Oslo Bydel 12 234 118
Rælingen 38 9
Skedsmo 234 276
Ski 96 131
Sørum 13 10
Ullensaker 18 252
Vestby 1 3
Ås 37 39
Total 1152 1368
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4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner per 2. tertial. 
 

 
 
Figur 1: Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og dette tertial 
 

 
 
Figur 2:  Status tilsyn og revisjoner per 2. tertial 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
 

   
 

 

Januar - jul Hele
2015 I fjor I år I fjor I år Trend 16-Mai 16-Jun 16-Jul

Divisjon for Facility Management 9,6 % 9,0 % 7,8 % 10,3 % 8,9 % 9,2 % 9,0 % 9,5 % 7,8 %
Kirurgisk divisjon 8,1 % 7,5 % 6,5 % 7,9 % 7,4 % 7,2 % 6,6 % 6,4 % 6,5 %
Ortopedisk klinikk 7,7 % 9,9 % 7,7 % 8,3 % 8,6 % 7,2 % 7,8 % 7,9 % 7,7 %
Kvinneklinikken 6,6 % 5,4 % 6,1 % 6,3 % 7,6 % 6,0 % 7,7 % 7,9 % 6,1 %
Medisinsk divisjon 7,8 % 7,9 % 7,9 % 7,9 % 7,7 % 7,4 % 7,2 % 7,7 % 7,9 %
Barne- og ungdomsklinikken 8,5 % 8,6 % 11,9 % 8,4 % 7,8 % 7,2 % 7,7 % 7,1 % 11,9 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 6,9 % 5,6 % 6,1 % 7,3 % 6,5 % 6,8 % 5,6 % 5,5 % 6,1 %
Divisjon for psykisk helsevern 8,7 % 8,9 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 7,8 % 8,1 % 8,4 % 8,8 %
Andre 2,9 % 2,5 % 5,0 % 2,7 % 4,1 % 2,8 % 4,0 % 3,6 % 5,0 %
Hele Ahus 7,9 % 7,7 % 7,7 % 8,0 % 7,8 % 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,7 %

Denne periode Hittil i år
Mål

Siste 3 mnd
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1.2 HMS avvik 

 
 
 

1.3 AML brudd  

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2014 78 92 88 84 107 75 73 68 144 140 98 93
2015 89 87 96 73 87 117 78 61 76 115 108 114
2016 114 128 109 102 92 148 107 122
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2014 2552 2812 3048 2380 2810 2600 3185 3414 2781 2468 2772 2616
2015 2302 2692 2700 2203 2466 2607 3093 2966 2162 2415 2460 2428
2016 1797 1809 1788 1788 1806 1705 2438 1848
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1.4 Bemanning Ahus   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Januar til august
Hele Hele
2015 I fjor I år I fjor I år 2015 I fjor I år I fjor I år

Divisjon for Facility Management 1173 87 92 833 752 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,0 %
Kirurgisk divisjon 7190 630 500 4935 3638 3,9 % 5,4 % 4,4 % 4,1 % 2,9 %
Ortopedisk klinikk 1520 137 81 1090 633 2,8 % 4,3 % 2,9 % 3,1 % 1,9 %
Kvinneklinikken 2269 277 205 1688 1337 4,6 % 6,9 % 5,5 % 5,1 % 4,1 %
Medisinsk divisjon 12456 1282 678 8544 5776 5,0 % 7,2 % 4,0 % 5,3 % 3,5 %
Barne- og ungdomsklinikken 1422 98 76 984 829 2,9 % 3,5 % 2,9 % 3,1 % 2,5 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 713 44 52 380 603 0,7 % 0,6 % 0,8 % 0,5 % 0,8 %
Divisjon for psykisk helsevern 3692 406 162 2531 1371 1,1 % 1,9 % 0,8 % 1,2 % 0,6 %
Andre 59 5 2 44 40 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Hele Ahus 30494 2966 1848 21029 14979 2,6 % 3,7 % 2,4 % 2,7 % 1,9 %

Hittil i år
Antall brudd Brudd pr vakt

Denne periode Hittil i år Denne periode

August 2016

Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett

Divisjon for Facility Management 643,6 663,0 -19,5 605,0 637,8 -32,8
Kirurgisk divisjon 1097,1 1140,1 -43,0 1074,5 1082,7 -8,1
Ortopedisk klinikk 282,5 299,4 -16,9 287,7 286,0 1,7
Kvinneklinikken 287,8 306,6 -18,8 280,0 276,9 3,1
Medisinsk divisjon 1420,1 1484,4 -64,3 1387,0 1371,2 15,8
Barne- og ungdomsklinikken 299,4 316,7 -17,3 300,4 296,1 4,3
Divisjon for diagnostikk og teknologi 600,2 612,4 -12,2 590,0 600,8 -10,8
Divisjon for psykisk helsevern 1845,1 1870,9 -25,8 1799,5 1819,9 -20,4
Andre 274,4 306,2 -31,8 274,0 302,3 -28,3
Totalt Ahus 6750,3 6999,7 -249,5 6598,0 6673,6 -75,6

Hittil i årDenne periode
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1.5 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Antall månedsverk variabel lønn 
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1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell 
 

   
 

 
 

 
  

Månedlige kostnader innleie helsepersonell
(tall i tusen kr) Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Snitt 2015 Snitt 2014
Jan 2 947               2 340               2 434               4 013               4 369               
Feb 3 798               2 289               2 403               4 013               4 369               
Mar 4 351               2 413               3 085               4 013               4 369               
Apr 3 794               2 378               2 487               4 013               4 369               
Mai 3 832               2 499               3 346               4 013               4 369               
Jun 5 002               2 756               4 696               4 013               4 369               
Jul 5 650               3 435               7 469               4 013               4 369               
Aug 7 036               3 008               3 575               4 013               4 369               
Sep 2 744               3 955               4 013               4 369               
Okt 2 685               4 646               4 013               4 369               
Nov 2 509               4 016               4 013               4 369               
Des 2 495               6 040               4 013               4 369               
Akkumulert 36 410             31 549             48 152             48 152             52 425             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

  
 

 
 

2.2 Langtidsventende 

 
 

 
  

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett)

m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett
Måned Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug
Ahus 80        54        81        82        79        71        66        67        63        60        70        69        59        50        
Somatikk 83        56        83        85        82        73        68        69        65        61        72        71        60        49        
Kirugisk divisjon 115      64        111      116      109      88        89        89        83        78        96        103      80        62        84        
Ortopedisk klinikk 132      87        95        105      110      105      100      89        88        80        85        63        62        44        68        
Medisinsk divisjon 54        59        72        64        60        59        47        50        48        46        51        49        48        56        64        
Barne- og ungdomsklinikke 48        38        63        60        58        54        45        48        46        46        42        48        44        42        62        
Kvinneklinikken 32        27        42        48        41        46        31        20        22        23        32        23        39        27        38        
VOP 63        47        73        63        51        56        54        54        59        55        57        63        53        53        
BUP 49        42        60        49        47        44        42        54        50        51        48        50        45        40        
TSB 36        23        39        40        39        26        29        46        28        25        31        30        29        49        
Mål 65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        
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2.3 Fristbrudd       
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold 
til antall pasienter med frist i perioden.  
        

          
 

 
  

Andel fristbrudd rettighetspasienter 

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug
Somatikk 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Kirugisk divisjon 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %
Ortopedisk klinikk 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %
Medisinsk divisjon 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 %
Barne- og ungdomsklinikken 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %
Psykisk helsevern 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %
VOP 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %
BUP 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 %
TSB 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 %
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2.4 Sykehusinfeksjoner   
    

 
 

   

1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 3 kv 2015 1 kv 2016 2 kv 2016

Ahus
3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % 3,7 %

Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
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3. Aktivitet 

3.1 Pasientbelegg     
 

 
Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned.  
 

 

3.2 Korridorpasienter    
 

 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug
Normerte senger voksensomatikk 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 90 % 86 % 89 % 87 % 84 % 72 % 80 %
Kirugisk divisjon 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % 82 % 89 % 83 % 79 % 74 % 80 %
Medisinsk divisjon 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % 93 % 94 % 91 % 92 % 92 % 88 % 76 % 84 %
Ortopedisk klinikk 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % 88 % 87 % 84 % 83 % 80 % 80 % 51 % 74 %
Barne- og ungdomsklinikken 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % 68 % 70 % 67 % 71 % 67 % 66 % 46 % 60 %
Kvinneklinikken 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % 72 % 79 % 75 % 83 % 79 % 81 % 78 % 73 %

Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        92          20          98          
Korridorovernattinger 2015 1 182    1 007    862        507        449        580        156        224        349        212        179        152        
Korridorovernattinger 2014 608       573       421        450        620        438        381        426        723        797        830        731        
Gj.snitt pr dag 8,7        5,9        5,0         6,2         3,5         3,1         0,6         3,3         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

Andel korridorpasienter på Akershus universitetssykehus
Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug

Ahus 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % 1,8 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 0,5 %

Kirugisk divisjon 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,3 %

Ortopedisk klinikk 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % 3,0 % 3,2 % 0,4 % 3,8 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 0,5 %

Medisinsk divisjon 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 0,3 % 0,8 %
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 41 765      42 101      -336         -0,8 % 41 254          511          1,2 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 144 672    159 260    -14 588    -9,2 % 156 890        -12 218    -7,8 %

Ant. dagbehandlinger 19 733      19 120      613           3,2 % 18 432          1 301       7,1 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 184 338    177 970    6 368        3,6 % 170 643        13 695     8,0 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 57 492      58 454      -962         -1,6 % 55 279          2 213       4,0 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 58 011      58 998      -987         -1,7 % 55 849          2 162       3,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 457        2 477        -20           -0,8 % 2 396            61            2,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 41 534      42 754      -1 220      -2,9 % 42 375          -841         -2,0 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 369           656           -287         -43,8 % 490               -121         -24,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 90 153      86 101      4 052        4,7 % 82 316          7 837       9,5 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 76             67             9               13,4 % 108               -32           -29,6 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 4 722        4 234        488           11,5 % 3 995            727          18,2 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling -           1 520        -1 520      -100,0 % 1 913            -1 913      -100,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 55 861      56 387      -526         -0,9 % 55 486          375          0,7 %

* Etter overgangen til DIPS er ikke dagbehandling lenger et omsorgsnivå på BUP. Blir enten poliklinikk eller døgnbehandling.

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 518           523           -5             -1,0 % 473               45            9,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 11 070      14 479      -3 409      -23,5 % 12 650          -1 580      -12,5 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 17 381      16 964      417           2,5 % 16 062          1 319       8,2 %

Voksenpsykiatri
Per august 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per august 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Barne og ungdomspsykiatri
Per august 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per august 2016 Resultat 
samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2014-16   
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