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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har pr mai 2016 hatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon. 
Dette skyldes i hovedsak forbedringer gjennomført som en del av kapasitetsprosjektet. Dette 
har gitt en vesentlig reduksjon i liggetid og en stabil utvikling i antall ø-hjelps innleggelser. 
Gjennomsnittlig liggetid på døgnopphold er redusert fra 3,9 dager pr mai 2015 til 3,5 dager pr 
mai 2016 (en reduksjon på 10%).  
 
Andel fristbrudd er på foretaksnivå i mai 0,7%, mot et nivå på rundt 9 % de fem første 
månedene av 2015. Antall ventende totalt er redusert med 30 % sammenlignet med mai 
2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 57 % i samme tidsperiode.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 88 % av normerte senger. I mai 

har foretaket et belegg på 87 % som ligger under målsetningen (90 %).  
• Andel korridorpasienter er i mai 0,6 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,2 %.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 69 dager i mai (80 dager i mai 2015).  

 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.521 brutto månedsverk i mai (ekskl. innleie) mot 6.558 

budsjetterte brutto månedsverk (+37). Antall utbetalte månedsverk i mai 2015 var 6.520. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr mai -9,1 mill. kr. Av dette er -6,8 mill. kr 

knyttet til ekstern innleie. Det er et negativt lønnsavvik per mai på -2,3 mill. kr. 
• Det totale sykefraværet i april var på 7,7 %. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn i 

desember 2015. 
 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr mai et regnskapsmessig underskudd på -3,5 mill. kr. 
Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 63,1 
mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-20 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-6,8 mill. kr) 
• Høyere medikamentkostnader enn budsjettert (-14,5 mill. kr) 
• Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-21,7 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på -3,5 mill kr. innebærer likevel en forbedring 
sammenlignet med 2015, hvor resultatet pr mai 2015 var -53,5 mill kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Bedringen i driftssituasjonen som følge av kapasitetsprosjektet er fulgt opp med en løpende 
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. 34 mill. kr de første 5 måneder i 2015 til ca. 9 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 noe forsinket, men 
forventes å få full effekt i 3.tertial. Det er også igangsatt 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 mai var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 69 dager. Det var 71 dagers ventetid innen somatikk, som er 9 dager 
lavere enn på samme tid i 2015. Siden april har særlig ortopedisk klinikk hatt en kraftig 
reduksjon i sin ventetid fra 85 til 63 dager. 
 
I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 0,7 %, en kraftig nedgang fra mai 2015 (8,0 %). 
Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en 
høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i mai innen bryst- og endokrinkirurgi (11), 
gastrokirurgi (4), fordøyelse (3), ortopedi (4) og nevrologi (5), men også i de fleste av disse 
avdelingene er antall fristbrudd kraftig redusert de siste månedene.  
 
På helseforetaksnivå fikk 71 % av pasientene en fast timeavtale innen 10 virkedager (14 
løpedager) fra mottak av henvisning. Definisjonen på denne indikatoren med tilhørende 
rapport i DIPS er endret i mai og det finnes kun historiske data tilbake til januar 2016. Hittil i 
år har 75 % av pasientene ved Ahus fått fast timeavtale innen 10 virkedager, mot et mål på 
100% etter lovendringen som kom 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%. 
 
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 mai måned var antall 
overnattinger på korridor 107, sammenlignet med 449 for tilsvarende periode i 2015. 
Sykehuset hadde et belegg på 87 % i voksensomatikk i mai og et samlet belegg hittil i 2016 
på 88%.  
 
  

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 69 66

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

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 71 % 75 %

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

-63,1      -12,6      

5 Pasientovernattinger i korridor 0 107 178
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Regnskapet pr mai viser et underskudd på -3,5 mill. kr (korrigert for mindrekostnader 
pensjon). Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier (-63,1 mill. kr). Sammenlignet med 
regnskapsmessig resultat pr mai 2015 (-53,5 mill. kr) og pr mai 2014 (-86,9 mill. kr.) er 
utviklingen positiv.   
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 10,7 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker 
med 745 DRG-poeng (-15,7 mill. kr), som er 1,9 % lavere enn budsjett. Dette avviket skyldes 
flere forhold: 
 

• Ortopedisk klinikk har negativt avvik på DRG-inntekter på tilsammen -8,5 mill. kr i 
forhold til budsjett. Den største enkeltfaktoren er at den elektive aktiviteten på 
ryggpasienter som har en nedgang i forhold til plantall. Her jobbes det planmessig 
med å informere om tilbud og ventetider for å øke antallet pasienter. Avviket fordeler 
seg ellers med ca. halvparten på elektiv aktivitet og halvparten på ø-hjelp. 

• Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 enn det som ble estimert av 
Helsedirektoratet høsten 2015 (-5,3 mill. kr). 

• Lavere ø-hjelps aktivitet på barne- og ungdomsklinikken (barn og ungdom) har 
resultert i et negativt avvik på -2,4 mill. kr i forhold til plantall pr mai. 

 
Andre inntekter avviker positivt med 14,4 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 57,8 mill. kr (etter justering for 
lavere pensjonskostnad i 2016 som ligger utenfor styringsmålet). Etter finansposter er 
budsjettavviket -52,4 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr mai 9,1 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et negativt avvik på -2,3 mill. kr mot budsjett mens innleie har et 
negativt avvik på -6,8 mill. kr.   
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr mai på -25,9 mill. kr. Avvik knyttet til medikamenter 
står for 14,5 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 

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 217 230    217 878    -648          -0,3 % 1 072 606    1 097 769    -25 163     -2,3 %
Andre inntekter 576 869    575 003    1 866        0,3 % 2 767 772    2 753 323    14 449      0,5 %

Sum driftsinntekter 794 099    792 881    1 218        0,2 % 3 840 378    3 851 092    -10 714     -0,3 %
Lønn -og innleiekostnader 476 048    509 609    33 561      6,6 % 2 268 384    2 428 556    160 172    6,6 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 104 125    95 499      -8 626       -9,0 % 508 304       482 375       -25 929     -5,4 %
Gjestepasientkostnader 77 457      66 713      -10 744     -16,1 % 353 866       332 194       -21 672     -6,5 %
Andre driftskostnader 93 727      100 973    7 246        7,2 % 508 676       507 534       -1 142       -0,2 %

Sum driftskostnader 751 357    772 794    21 437      2,8 % 3 639 230    3 750 659    111 429    3,0 %

Driftsresultat 42 742      20 087      22 655      113 % 201 148       100 433       100 715    100 %
Netto f inans 6 878        8 087        1 209        14,9 % 34 981         40 434         5 453        13,5 %

Resultat 35 864      12 000      23 864      166 167       59 999         106 168    
Herav reduserte pensj.kostn -39 387     -39 387     -169 262     -               -169 262   

Resultat justert for reduserte pensjonskostnader -3 523       12 000      -15 523     -3 095         59 999         -63 094     

Denne periode Hittil i år
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29% fra 2015 til 2016. Denne økningen er høyere enn budsjettert nivå (budsjettet ble 
tatt opp med 13%) og gir et negativt avvik på -4,4 mill. kr per mai. 

• Nevrologi har hatt høye kostnader til MS-medikamenter de første 5 månedene i 2016. 
Dette genererer et negativt akkumulert budsjettavvik på -3 mill. kr. Avdelingen tror 
ikke dette høye nivået vil vedvare resten av året. 

• De nye medikamentene som foretaket fikk finansieringsansvaret for fra 1. januar 
2016 (Hepatitt C, anemi, veksthormoner etc) viser et negativt avvik per mai på -7,4 
mill. kr i forhold til de budsjettmidlene som er tildelt til dette formålet.   

 
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 mai på dette området er på -6,7 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 
derfor startet detaljert oppfølging av avtalelojalitet på et av de store vekstområdene, 
insulinpumper.     
 
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr mai på -21,7 mill. kr. Dette avviket fordeler 
seg med -8,4 mill. kr på psykisk helsevern og -13,3 mill. kr på somatikk. I divisjon for psykisk 
helsevern ligger mye av det negative avviket på kjøp av rus-tjenester fra Sykehuset 
Innlandet. Her har det vært en topp knyttet til behandlingstilbudet de har for familier og 
gravide, og flere av disse oppholdene er basert på tvangsvedtak. Det forventes ikke at disse 
tilbudene skal benyttes i like stor grad i hele 2016, da vil kostnadene gå noe ned igjen. I 
somatikken er det i hovedsak budsjettiltak som skal redusere gjestepasientkostnader som 
ikke har slått til som er hovedforklaringen til avviket. Her ligger det -7,2 mill. kr knyttet til 
operasjonsprosjektet på kirurgisk divisjon og -3,4 mill. kr knyttet til reduserte 
gjestepasientkostnader i ortopedisk klinikk som de to største avvikene. 
 
Andre driftskostnader er omtrent i balanse i forhold til budsjett pr mai. Kostnadsforbedringen 
fra april til mai skyldes at kostnadsavsetningen til Sykehuspartner har blitt redusert med 7,7 
mill. kr i mai som følge av redusert årsestimat fra Sykehuspartner etter 1. tertial. 
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Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+14,8 mill. kr eksklusive endring i pensjon) 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. I tillegg er det positivt avvik som en følge av 
ubenyttede sentrale midler satt av i budsjettet til kapasitetstiltak (+4,2 mill. kr) og i tillegg har 
det vært et salg av Moenga i februar (+3,4 mill kr) 
 

 
 
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. april, men det det ligger betydelig risiko i forhold til 
resultatoppnåelse i flere av divisjonene i 2016.  
 
Prioriteringsregelen 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner er avviket i fht budsjett innen somatikk, psykisk 
helsevern og rus hittil i år henholdsvis +2,5 %, -1,2 % og +1 % ift plantall. Status innen 
psykisk helsevern må sees i lys av kommentaren til BUP-aktivitet der overgangen til DIPS er 
kommentert.    
 
Når det gjelder bemanningsutviklingen er denne i forhold til pr mai 2015 uendret innen 
somatikk. Innen psykisk helsevern og rus samlet er bemanningen i samme periode redusert 
med 0,2 % (4 månedsverk). 
 
 

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

(10) Foretaket felles 45 829      184 096    
(11) Enhet for økonomi og f inans -393          1 277        
(16) Enhet for HR -110          2 359        
(20) Divisjon for facilities management 1 785        10 078      
(30) Kirurgisk divisjon -7 259       -24 729     
(34) Ortopedisk klinikk -7 033       -19 330     
(35) Kvinneklinikken -1 827       -7 731       
(40) Medisinsk divisjon -6 140       -42 385     
(43) Barne- og ungdomsklinikken 92             206           
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -1 622       -7 601       
(70) Divisjon for psykisk helsevern -1 127       2 675        
(90) Forskningssenteret 1 669        7 252        
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst 23 864      106 167    
- i tillegg reduserte kostnader til pensjon -39 387     -169 262   
Regnskapsresultat Akershus universitetssykehus -15 523     -63 095     
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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 ytterligere i mai og ligger nå litt over 
nivået på samme tid i 2015. Tallene påvirkes av rydding av langtidsventende, og KD har nå 
ingen som har ventet over 1 år. Andel fristbrudd gikk ned i mai til 1,5 %.  
  
Belegget på sengepostene i mai var 89 %, og det var totalt 16 korridorovernattinger på hele 
kirurgisk divisjon denne måneden. Divisjonen har daglige kapasitets- og tavlemøter. Intensiv 
hadde i gjennomsnitt 6,3 pasienter i mai, mot 6,7 i april. Det er samarbeid mellom kirurgisk 
divisjon og medisinsk divisjon rundt overvåkningskapasiteten på sykehuset med daglige 
samarbeidsmøter. 
 
Divisjonen gjennomfører oppfølgingsmøter med avdelingene nå i juni med deltakelse fra 
avdelingssjef, seksjonsledere, divisjonsledelse og nøkkelpersoner fra divisjonens stab. 
Driften gjennomgås systematisk med følgende fokusområder, og på bakgrunn av møtene 
lages det avdelingsvise oppfølgingspunkter : 
 

• Fristbrudd 
• Ventedager 
• Etterslep kontroller 
• Direktebooking 
• Pakkeforløp 
• Sammedagskirurgi  
• Strykninger på operasjons program 
• Økonomi / Aktivitet 

• Pasientovernattinger i korridor 
/pasientbelegg 

• Tavlemøter/NEWS 
• Styrket og synliggjort som 

universitetssykehus 
• Vold og trusler 
• Sykefravær 
• Pasientsikkerhetsprogrammet  
• Tavlemøter, trygg kirurgi sjekkliste, 

legemiddelhåndtering 
 
Kirurgisk divisjon har særlig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsvisitter 
gjennomføres i henhold til tentativ plan 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. 
Pasientsikkerhetsvisittene har blitt godt mottatt i divisjonen og tiltaket har fått 
oppmerksomhet både internt og eksternt.  
 

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

65 103 90

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,5 % 2,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 58 % 61 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-24,7 -4,9         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 16 42
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Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon viser et negativt avvik i forhold til budsjett pr 
mai på -24,7 mill. kr. DRG-aktiviteten har forbedret seg og er foreløpig 6 poeng bak plantall. 
Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -6,1 mill. kr, hvor 2 mill. kr gjelder ekstern 
innleie. Anestesiseksjonen har kjøpt vikarbyråtjenester for 2,6 mill. kr hittil i år, og forbruket 
har økt de siste ukene. Her arbeides det aktivt med rekruttering av anestesisykepleiere som 
det viktigste tiltaket. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på 15,9 mill. kr. 7,5 mill. kr 
av dette avviket er knyttet til tiltak rettet mot gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt 
noen effekt (økt operasjonskapasitet). Samarbeidet med innkjøpsavdelingen med å få flest 
mulig varer på avtaler fortsetter, bl.a piccline på Anestesi.   
 

 
 
På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 5 færre inngrep enn plantall, og 48 flere enn i 2015. 
Knivtiden er økt med 2,6 % i forhold til 2015. DKS har økt antall inngrep med 256 siden i fjor, 
og knivtiden har økt med 7,1 %. 
 
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 (ref: månedsrapport for mars). 
Det er forventet at det vil ta noe tid før tiltaket gir full effekt. Antall operasjoner på SOP i mai 
2016 var veldig likt mai 2015, men med en vridning fra ø.hjelp til elektivt. Økningen kom i 
hovedsak på dag, men også noe på kveldstid. Vanskelig å slå fast om dette skyldes 
operasjonsprosjektet. Det er ukentlig status-rapportering for tiltaket i divisjonens ledermøte 
 
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KIRURGISK DIVISJON Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 941             13                  9 456             9 159             297                
Antall døgn 1 385             -1                   6 874             6 814             60                  
Antall dag 348                28                  1 645             1 632             13                  
Antall poliklinikk 6 787             181                32 429           28 282           4 147             

Bemanning
Brutto bemanning 1 062             3                    1 070             1 066             4                    
Innleid arbeidskraft 3                    3                    2                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 58                  67                  61                  6                    
Sykefravær (april måned) 7,0 % 8,0 % 8,3 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 101 105         289                485 896         -2 720            430 357         
Driftskostnader 108 364         -7 548            510 625         -22 009          456 147         

Resultat -7 259            -7 259            -24 729          -24 729          -25 790          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 63 dager i mai, en stor nedgang fra april (85 dager). 
Antall langventere (6mnd eller mer) holder seg stabilt på rundt 130 pasienter.  
 
Alle samarbeidsprosjekter for å redusere langventere (Kongsvinger, Kontor for Fritt 
behandlingsvalg, Tilgjengelighetsprosjektet, merkantil ressurs) fortsetter.  
 
Det er 0,8% fristbrudd i mai primært på grunn av pasientbestemt utsettelse av tilbudt time. 
 
Direktebooking er 66% i april, og 73% i snitt hittil i år. Det jobbes kontinuerlig med å øke 
andelen ved legelister fram i tid.  
 
Det var 62 AML brudd i mai, nesten en halvering fra samme periode i fjor (113 brudd).  
 
Det var 16 korridorovernattinger i mai, omtrent samme nivå som i fjor. Jevnt høyt belegg på 7 
døgns postene på Nordbyhagen.  
 

 
 
Det økonomiske resultatet for mai var -7 mill. kr og akkumulert er resultatet -19,3 mill. kr i 
forhold til budsjett.  
 

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 63 81

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,8 % 1,5 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 66 % 73 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-19,3      -3,9         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 16 26

  40

  240
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10%

0%

100%

-3
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40
60
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 071             -138               5 720             5 367             353                
Antall døgn 590                -48                 3 143             3 030             113                
Antall dag 318                37                  1 593             1 420             173                
Antall poliklinikk 5 514             419                26 753           24 210           2 543             

Bemanning
Brutto bemanning 282                -                 292                305                -13                 
Innleid arbeidskraft -                 3                    1                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 23                  24                  28                  -4                   
Sykefravær (april måned) 9,1 % 9,0 % 8,5 % 0,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 27 601           -2 811            140 580         -8 022            106 077         
Driftskostnader 35 675           -4 222            165 118         -11 308          131 145         

Resultat -8 074            -7 033            -24 538          -19 330          -25 068          
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Det er et vesentlig negativt avvik på gjestepasientkostnader i mai på -3,3 mill. kr, avviket 
akkumulert er -5,3 mill. kr. Avviket skyldes i noe grad periodisering av budsjettet (-2 mill. kr), 
og i noe grad lavere aktivitet enn plan. En analyse vil bli gjort på hvilke pasientgrupper 
avviket hovedsakelig gjelder og hvor pasientene faktisk behandles. 
 
Negativt inntektsavvik i mai på -2,8 mill. kr, og akkumulert er inntektsavviket -8 mill. kr.  
 
Aktiviteten lå kun 14 pasienter under plantall på ø-hjelp døgn i mai, men indeksen på ø-
hjelps pasientene var lavere enn budsjettert. Dette er delvis forklart ved at klinikken hadde en 
høyere andel ikke-kirurgiske pasienter enn forventet.  
  
Hofteproteser ligger tett på plantall i mai, mens kneproteser ligger noe under plantall. Det er 
ikke mangel på kne-pasienter, men i mai ble noe kapasitet dreid over på pasienter som har 
behov for inngrep utført på SOP.     
 
Tyngre rygg-inngrep ligger på plantall. Lettere ryggoperasjoner ligger i mai under plantall 
(kun oppnådd i overkant av 50% av plantall). Dette er inngrep som gjøres av flere private 
klinikker, så konkurransen er hard. For å sikre tilgang på ryggpasienter økes “markedsføring” 
mot fastleger, samt at klinikken planlegger medieoppslag. 
 
Det er avvik på lønn hos legene hittil i år blant annet på grunn av foreldrepermisjoner og høy 
turnover av leger på skadelegevakta. 
 
Rutiner for bruk av ekstern innleie på sengepostene på Nordbyhagen er innskjerpet, og man 
ser redusert bruk av både ekstern innleie og annen variabel lønn i mai.  
 
Varekostnader pr mai knyttet til kirurgiske inngrep er 1,1 mill lavere enn budsjett som er i 
samsvar med den lavere aktiviteten.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
 

 
 
Mange ryggpasienter har tilleggslidelser som gjør at de ikke kan opereres 
dagkirugisk på Ski, men må behandles på Nordbyhagen.  
 
Fase 2 i prosjektet “Eget skademottak for ortopediske pasienter”) er temasak i 
Sykehusledelsen 28 juni, som gir innledning til videre prosess.  
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har et godt etablert system for oppfølging av ventelister og fristbrudd.  
Det er kun små variasjoner innenfor måloppnåelse innen fristbrudd og ventedager. 

• Fristbrudd utgjør 0,6 % i mai mot 1 % i april  
• Ventedager utgjør 49 dager i mai mot 51 dager i april  

 
Etterslepet på kontroller har gått opp med 200 pasienter fra april til mai, størst endring innen 
hjertesykdommer og nevrologi. Det settes ytterligere tiltak for å redusere etterslepet i disse 
avdelingene. Nevrologi vil få bistand fra etablert oppfølgingssystem i regionalt helseforetak. 
 
Direktebooking ligger fortsatt under målet på 100%. Hovedgrunnen til dette er endringer i 
oppsett av timer grunnet strykninger samt at pasienter vurdert over 4 måneder som blir satt 
opp på tentativ dato foreløpig ikke behandles korrekt i rapporten i DIPS.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor 
er ytterligere redusert i mai. 

• Pasientbelegget var 92,7 % i mai mot 93,8 % i april. Hittil i år har belegget vært 
93,6%. Etter samme periode i fjor var belegget 103,7 % 

• Antall korridorpasienter var 75 i mai mot 117 i april, flest innen hjertemedisin 
 
Den positive utviklingen i liggetidsutvikling opprettholdes i divisjonen. 

• Liggetiden i mai er gjennomsnittlig 3,4 dager mot 3,3 i april (avdelingsopphold). Hittil i 
år er liggetiden 3,28. Etter samme periode i fjor var den 3,49 

• Medisinsk divisjon fortsetter systematisk arbeid med driftseffektivisering med blant 
annet strukturert visitt og implementering av forløpsplaner for pasientene 

 
Det er startet med utprøving av tavlemøter i akuttmottaket med gode erfaringer. Det 
gjennomføres daglige tavlemøter med alle aktuelle fagsøyler. Det utarbeides tiltakspakker 
som skal benyttes for å forhindre høyt og kritisk høyt driftsnivå i akuttmottaket. I 
utprøvingsperioden sees det færre dager med høyt og kritisk høyt driftsnivå. Det er startet et 
arbeid med å se på etablering av et lokalt forbedringsteam i akuttmottaket. 
 
Oppstart av utvidet dagtilbud innen fordøyelse er i henhold til plan med oppstart innen 
utgangen av juni. Enheten vil utvides fra 3 til 6 pasienter pr dag. 
 
 

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 49 49

1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,6 % 0,8 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 72 % 76 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-42,4      -8,5         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 75 107

-1 7
-1 1
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Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i mai er -6,1 mill. kr. Dette er en bedring fra april. En 
grunn til dette er inntektene som har et positivt budsjettavvik med 3,8 mill. kr. Dette skyldes 
bl. a. rekoding av 1. tertial. Kostnadssiden har derimot det største negative budsjettavvik så 
langt i år med -10 mill. kr. Til tross for dette fortsetter lønnsavviket sin positive utvikling og er i 
mai for første gang i år under 1 mill. kr (-0,9 mill. kr). Dette blant annet på grunn av 
resultatsikringsarbeidet som gjøres i sengeområdene. De største faktorene til budsjettavviket 
i mai er, i tillegg til effektiviseringskrav uten tiltak (-5,1 mill. kr), medikamenter (-2,3 mill. kr) og 
gjestepasientkostnader (-2,3 mill. kr). 
 
Den totale aktiviteten er marginalt under plantall i mai (-8 DRG-poeng). Det er et nokså svakt 
DRG-resultat når man ser hvor høy aktiviteten har vært på omsorgsnivåene. Døgnopphold er 
2 % over plan i mai, dagbehandlingen 3 % og poliklinikkene 9 % over plan. At DRG-
poengene ikke gjenspeiler aktiviteten skyldes en lav indeks i mai. Det forventes at denne 
øker noe med rekoding. 
 
Det er i mai utbetalt 1 363 brutto månedsverk. Det er 2,4 % over budsjett, men 16 færre 
månedsverk enn det som er utbetalt hittil i år. 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 Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 2 971             -8                   15 335           14 454           880                
Antall døgn 2 716             53                  13 654           13 344           310                
Antall dag 1 806             52                  8 639             7 908             731                
Antall poliklinikk 8 495             731                43 423           37 726           5 697             

Bemanning
Brutto bemanning 1 363             -24                 1 379             1 368             11                  
Innleid arbeidskraft 9                    9                    5                    4                    
Overtid og ekstrahjelp 116                124                133                -9                   
Sykefravær (april måned) 7,4 % 7,9 % 8,3 % -0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 129 849         3 848             611 806         490                520 798         
Driftskostnader 137 655         -9 988            662 525         -42 876          585 962         

Resultat -7 806            -6 140            -50 719          -42 386          -65 165          
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 23 dager og er tett på målet 
for direktebooking med 93 % (målet er 100%). Det var ingen fristbrudd i mai og ingen 
korridorpasienter. Klinikken har innført daglige driftsmøter hvor pasienter og personale 
fordeles etter kapasitet og behov.  
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i april er -1,8 mill. kr og -7,7 mill. kr hittil i år. Av dette 
utgjør -0,3 mill. kr høyere gjestepasientkostnader enn budsjett i mai (-0,2 mill. kr i pluss hittil i 
år).  
 
Avvik i mai på driftsinntekter på +0,5 mill og klinikken går dermed i balanse pr mai på 
inntektssiden. Det har hittil i år vært 2131 fødsler, 71 over plantall (+0,6 mill. kr). På gyn 
siden er antall opphold noe over plantall, men med en lavere indeks (-0,7 mill. kr). Det har 
blitt utført 15883 polikliniske konsultasjoner hittil i år, som er 316 konsultasjoner under 
plantall. 
 
Pr mai er merkostnaden på cytostatika -0,8 mill. kr i forhold til budsjett (-0,3 mill. kr i mai).  
 

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 23 24

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 93 % 92 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-6,6         -1,3         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 0 3
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 930                -1                   4 398             4 175             223                
Antall døgn 1 184             35                  5 377             5 296             81                  
Antall dag 197                -10                 1 080             1 058             22                  
Antall poliklinikk 3 121             -136               15 883           15 418           465                

Bemanning
Brutto bemanning 280                -10                 276                269                7                    
Innleid arbeidskraft 1                    1                    2                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 27                  26                  22                  4                    
Sykefravær (april måned) 7,3 % 7,9 % 5,9 % 2,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 27 426           489                128 382         58                  100 017         
Driftskostnader 29 961           -2 316            139 655         -7 789            118 212         

Resultat -2 535            -1 827            -11 273          -7 731            -18 195          
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Det er fortsatt utfordringer på lønnssiden på føde-barsel pr mai, dette skyldes høyt 
langtidsfravær og økning i bemanningsplan på obs-posten og barsel for å ivareta medisinsk 
forsvarlighet i høysesong. Det er kontinuerlig fokus på å redusere bruk av ekstern innleie og i 
mai er faktisk antall vakter med ekstern innleie lavere enn budsjettert. 
 
 
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 planlegge kritisk drift på 
sommeren og stabilisere fødetallet gjennom året (innføre felles opptakskontor).  
 
Stort fokus på sommerferieavvikling og drift gjennom sommeren for å få gjennomført 
høysesongen på en forsvarlig måte både faglig og økonomisk. Unngå kostnader ved å ikke 
åpne et ekstra barseltun på sommeren.  
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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 46 dager for 
avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet.  
 
I mai var andelen fristbrudd nede i 0,4%. 
 
Klinikken hadde 84 % direktebookinger i mai, og tiltakene kontinueres. Det erfares en stadig 
forbedring som resultat av disse tiltakene. 
  
Klinikken har et positivt økonomisk resultat på +0,1 mill. kr i mai, akkumulert +0,2 mill. kr i 
forhold til budsjett. Inntektene ligger pr mai fortsatt bak plantall (-1,5 mill. kr), men med en 
stor forbedring i mai etter rekoding og høy aktivitet på avdeling for nyfødte. 
 

 
 
  

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 48 46

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,3 % 0,4 %

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 84 % 86 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

0,2          0,0          
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 578                19                  2 689             2 424             265                
Antall døgn 334                5                    1 563             1 498             65                  
Antall dag 11                  -23                 56                  62                  -6                   
Antall poliklinikk 2 024             -150               10 561           8 153             2 408             

Bemanning
Brutto bemanning 306                -17                 296                285                11                  
Innleid arbeidskraft 0                    0                    0                    0                    
Overtid og ekstrahjelp 18                  19                  17                  2                    
Sykefravær (april måned) 8,0 % 7,3 % 8,6 % -1,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 28 877           1 853             129 276         -1 476            110 836         
Driftskostnader 28 785           -1 761            129 070         1 682             119 117         

Resultat 92                  92                  206                206                -8 281            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. 
 

 
 
Å øke poliklinisk aktivitet er krevende, da BUK har begrenset med romkapasitet til å ivareta 
denne økningen. Det er igangsatt en intern prosess for å identifisere muligheter. Likevel 
ligger klinikken foran plantall for poliklinikk.  
 
Pro Rata tiltaket er ivaretatt hovedsakelig ved reduksjon i den enkelte avdelings 
bemanningsplaner. 
 
Klinikken gjennomfører i 2016 en pilot på Hjemmesykehus, samt en intern prosess som vil 
føre til en større omstilling. Disse to tiltakene henger sammen. 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. 
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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 0,7 % fristbrudd pr mai. 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 80 % i mai. Rutine for direktebooking er innført i 
alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling.  
 
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 negativt økonomisk resultat i mai i forhold til budsjett på 
-1,1 mill. kr, men fortsatt et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,7 mill. kr. 
 
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 med 
unntak av BUP. Antall konsultasjoner i VOP er over plantall pr mai. Avviket i poliklinisk 
aktivitet i BUP skyldes i all hovedsak etterslep i registrering i pasientadministrativt system 
etter at avdelingen nå har tatt i bruk DIPS. Det registrerte avviket er vesentlig mindre de siste 
månedene og for mai måned er produksjonen lik måltallet. Etterslepet i registering er nå 
nærmest avviklet og den faktiske akkumulerte aktiviteten er vesentlig høyrere enn summen 
av det tidligere registrerte pr måned. Det er også avdekket at registreringslogikken i DIPS er 
noe annerledes enn i BUP-data som ble benyttet tidligere, og at måltallet som følge av dette 
kan være satt for høyt. 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 55 55

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 0,7 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 80 % 83 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

2,7          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 ∆
Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

VOP 17 058           255                85 743           81 147           4 596             

- herav døgn 5 458             114                26 180           26 479           -299               
- herav liggedøgn utenfor HSØ 42                  -40                 207                133                74                  
- herav poliklinikk 11 558           181                59 356           54 535           4 821             

BUP 8 779             156                39 295           42 227           -2 932            
- herav døgn 626                97                  3 102             2 661             441                

- herav dag -                 -190               -                 1 071             -1 071            
- herav poliklinikk 8 153             249                36 193           38 495           -2 302            
RUS 3 553             -453               18 744           18 534           210                
- herav døgn 1 495             -315               7 236             8 023             -787               

- herav poliklinikk 2 058             -138               11 508           10 511           997                
Bemanning

Brutto bemanning 1 786             16                  1 780             1 785             -6                   

Innleid arbeidskraft 2                    2                    4                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 148                140                138                2                    

Sykefravær (april måned) 8,4 % 9,1 % 8,9 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 159 671         390                775 619         -1 793            755 908         

Driftskostnader 160 798         -1 517            772 944         4 468             760 408         

Resultat -1 127            -1 127            2 675             2 675             -4 500            

KPIer som kan si noe om 
virkning av tiltaket

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

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

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

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

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

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 resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr mai på 7,6 mill. kr i forhold til budsjett. 
Det negative avviket genereres hovedsakelig fra:  
 

• 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 
• Merforbruk på varekostnader, relatert til økt forbruk av behandlingshjelpemidler   

 
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.  
 
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

-7,6         -1,5         

-3

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
OG TEKNOLOGI Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Analyser / undersøkelser

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 8 067             1 358             39 136           34 705           12,8 %
Poliklinikk 3 242             434                15 872           14 833           7,0 %
Primærhelsetjenesten 8 322             796                43 501           40 045           8,6 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 229 528         14 689           1 117 610      1 118 540      -0,1 %
Poliklinikk 149 076         18 815           717 012         661 521         8,4 %
Primærhelsetjenesten 176 515         -6 827            890 685         888 119         0,3 %

Bemanning
Brutto bemanning 585                13                  584                576                7                    
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 10                  11                  12                  -1                   
Sykefravær (april måned) 7,1 % 7,1 % 7,7 % -0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 89 870           -26                 445 521         -1 016            407 994         
Driftskostnader 91 492           -1 596            453 122         -6 585            416 254         

Resultat -1 622            -1 622            -7 601            -7 601            -8 260            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte budsjettiltakene viser at disse stort sett er i henhold til plan. Tiltaket som ikke 
innfrir er erstattet av nytt tiltak.  
 
Tross dette viser regnskapet etter årets fem første måneder negativ styringsfart på 7,6 mill. 
En helårseffekt av de 3 områdene som er spesielt utfordrende i divisjonen er etter fem 
måneder estimert til -22 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.   
 
  

Inntekt
Øke poliklinisk aktivitet, samt godkjenning av aktivitet 
på IMTRA som poliklinikk  1 240 740 0,60

Reduserte varekostnader
Bestillingsrutiner IMTRA "krisepakke", reduksjon 
kassasjon av plasma 50 50 1,00

Andre kostnader Inhouse-tjenester istedenfor kjøp av tjenester 1 450 1 450 1,00

Andre kostnader - nedtrappe tilbud fra MTE Endring av avtaler 500 618 1,24

Lønnstiltak
Videreføre 2015 tiltak - permanente og midlertidige 
ledighold av stillinger 2 295 2 295 1,00

Øke Nærværsfaktor - 95% tilstedeværelse
Øke nærværsfaktor - generer mer tilstedeværelse -> økt 
produktivitet 3 000 3 000 1,00

Oppgaver som kan fases ut
Divisjonen må se samlet på aktivitet som kan utfases i 
ØLP perioden 131 131 1,00

8 666 8 284 0,96

Behandlingshjelpemidler 

Behandlingshjelpemidler har en negativ styringsfart 
primært innen 3 behandlingshjelpemiddelkategorier, 
pasientgrunnlaget akkumuleres 0 -12 000 0,00

Brystdiagnostikk

1. Merkostnader lønn - høy aktivitet og for å unngå 
fristbrudd
2. Dårlig kvalitet i pacs medfører at alle pasientene må 
kontrolleres med ultralyd i tillegg. Dette gir 
merkostnader på lønn og kapasitetsutfordringer 0 -3 500 0,00

2016 koderevisjon BDA Nytt regelverk for 2016 gir nye inntektsbetingelser 0 -6 500 0,00

8 666 -13 717 0,00

Status 
%-vis oppnåelse

Type tiltak rapp.mal
ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016

Nye forutsetninger etter 31.3.2016
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Resultatet i april viser et positivt avvik på 1,8 mill. kr i forhold til budsjett og hittil i år er det 
positive avviket i forhold til budsjett på 10,1 mill. kr. 
 
Budsjettavviket på lønnskostnader er positivt med 1,4 mill. kr denne måneden.  
Årsaken skyldes både reduksjon av bruk av ekstra personell grunnet lavere sykefravær og 
ledighold av faste stillinger i forhold til budsjett.  
 
Energikostnadene er 0,9 mill. kr lavere enn budsjett i mai, men dette positive avviket 
oppveies i stor grad av kostnadene til mat og drikke som er 0,7 mill. kr høyere enn budsjett 
denne måneden.  
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Divisjonen jobber kontinuerlig med å følge opp planlagte tiltak og måle effekter av disse. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

10,1        2,0          
-1

1

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
FACILITIES MANAGEMENT Mai Mai  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Bemanning

Brutto bemanning 599                30                  597                619                -22                 
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 60                  60                  81                  -20                 
Sykefravær (april måned) 9,8 % 8,9 % 11,0 % -2,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 61 771           401                309 877         2 899             300 638         
Driftskostnader -59 986          1 384             299 799         7 179             296 274         

Resultat 1 785             1 785             10 078           10 078           4 364             
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
 

  

 
 

 

Januar - april Hele
2015 I fjor I år I fjor I år

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

Denne periode Hittil i år
Mål

Siste 3 
mnd
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1.2 HMS avvik 

 
 
 

1.3 AML brudd  
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1.4 Bemanning Ahus 

   

 
  

Januar til mai
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 121 66 587 582 1,0 % 1,3 % 0,7 % 1,2 % 1,2 %
Kirurgisk divisjon 7190 641 367 3087 2124 3,9 % 4,1 % 2,3 % 3,9 % 2,6 %
Ortopedisk klinikk 1520 113 63 678 419 2,8 % 2,5 % 1,6 % 3,0 % 1,9 %
Kvinneklinikken 2269 166 117 752 564 4,6 % 4,1 % 2,8 % 3,6 % 2,7 %
Medisinsk divisjon 12456 929 782 4941 3408 5,0 % 4,7 % 3,8 % 4,8 % 3,3 %
Barne- og ungdomsklinikken 1422 113 105 682 629 2,9 % 2,8 % 2,4 % 3,2 % 2,9 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 713 43 93 245 425 0,7 % 0,5 % 1,0 % 0,5 % 0,9 %
Divisjon for psykisk helsevern 3692 328 201 1366 869 1,1 % 1,2 % 0,7 % 1,0 % 0,6 %
Andre 59 12 1 25 30 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Hele Ahus 30494 2466 1795 12363 9050 2,6 % 2,6 % 1,8 % 2,5 % 1,8 %

Hittil i år
Antall brudd Brudd pr vakt

Denne periode Hittil i år Denne periode
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1.5 Variabel lønn 
  

 

 
 

1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell 
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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 2 756               4 696               4 013               4 369               

Jul 3 435               7 469               4 013               4 369               

Aug 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 18 722             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 m/u rett m/u rett
Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai
Ahus 80        72        71        72        78        80        54        81        82        79        71        66        67        63        60        70        69        
Somatikk 82        73        73        75        80        83        56        83        85        82        73        68        69        65        61        72        71        
Kirugisk divisjon 91        77        84        87        99        115      64        111      116      109      88        89        89        83        78        96        103      
Ortopedisk klinikk 130      118      121      103      116      132      87        95        105      110      105      100      89        88        80        85        63        
Medisinsk divisjon 72        67        65        67        61        54        59        72        64        60        59        47        50        48        46        51        49        
Barne- og ungdomsklinikke 58        51        53        49        56        48        38        63        60        58        54        45        48        46        46        42        48        
Kvinneklinikken 39        33        35        41        47        32        27        42        48        41        46        31        20        22        23        32        23        
VOP 50        65        66        57        64        63        47        73        63        51        56        54        54        59        55        57        63        
BUP 54        44        43        48        53        49        42        60        49        47        44        42        54        50        51        48        50        
TSB 38        47        40        42        40        36        23        39        40        39        26        29        46        28        25        31        30        
Mål 65        65        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 

Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai
Somatikk 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Kirugisk divisjon 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 %
Ortopedisk klinikk 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 %
Medisinsk divisjon 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Barne- og ungdomsklinikken 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %
Psykisk helsevern 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %
VOP 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %
BUP 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 0 % 1 %
TSB 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 %
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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)

Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai
Normerte senger voksensomatikk 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 90 % 86 % 89 % 87 %
Kirugisk divisjon 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % 82 % 89 % 83 %
Medisinsk divisjon 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % 93 % 94 % 91 % 92 % 92 %
Ortopedisk klinikk 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % 88 % 87 % 84 % 83 % 80 %
Barne- og ungdomsklinikken 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % 68 % 70 % 67 % 71 % 67 %
Kvinneklinikken 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % 72 % 79 % 75 % 83 % 79 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        
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         -         -         -         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

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

Ahus 7,7 % 7,1 % 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 %

Kirugisk divisjon 6,1 % 5,0 % 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 %

Ortopedisk klinikk 3,4 % 2,3 % 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 %

Medisinsk divisjon 8,7 % 8,4 % 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 %
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 27 044      27 157      -113         -0,4 % 26 376          668          2,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 93 971      103 351    -9 380      -9,1 % 100 516        -6 545      -6,5 %

Ant. dagbehandlinger 12 534      12 402      132           1,1 % 11 797          737          6,2 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 121 395    118 484    2 911        2,5 % 112 261        9 134       8,1 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 37 561      38 350      -789         -2,1 % 35 619          1 942       5,5 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 37 880      38 706      -826         -2,1 % 35 995          1 885       5,2 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 544        1 548        -4             -0,3 % 1 521            23            1,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 26 180      26 721      -541         -2,0 % 26 479          -299         -1,1 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 207           410           -203         -49,5 % 338               -131         -38,8 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 59 356      56 709      2 647        4,7 % 54 535          4 821       8,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 45             42             3               7,1 % 67                 -22           -32,8 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 3 102        2 646        456           17,2 % 2 661            441          16,6 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling -           950           -950         -100,0 % 1 071            -1 071      -100,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 36 193      40 492      -4 299      -10,6 % 38 495          -2 302      -6,0 %

* 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. 317           327           -10           -3,1 % 290               27            9,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 7 236        9 049        -1 813      -20,0 % 8 023            -787         -9,8 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 11 508      11 397      111           1,0 % 10 511          997          9,5 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per mai 2016 Resultat 
samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Barne og ungdomspsykiatri
Per mai 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Voksenpsykiatri
Per mai 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per mai 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016
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