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Sak 83/16 Mål og budsjett 2017 
 
Budsjettprosessen 2017 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2017-20. Dette ga de overordnede økonomiske føringer for 2017. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i mai måned en mål- og budsjettprosess som har pågått frem til medio 
november og presenteres i denne sak. 
 
For å skape en økonomisk bæreevne har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et behov 
for å generere et årlig overskudd i størrelsesorden 200 mill kr i 2020. Sammen med regional 
tilført likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette iht prioriteringer i langtidsplanen et 
tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og understøtte løpende 
virksomhetsutvikling.  
 
For 2016 er økonomisk prognose per oktober et resultat i størrelsesorden 0-20 mill kr. Dette er 
lavere enn årets budsjettkrav fra Helse Sør-Øst, men en vesentlig forbedring sammenlignet med 
tidligere år. For å fortsette den positive utviklingen i retning av en langsiktig bærekraftig økonomi 
fremlegges et budsjett for 2017 med et overskuddsmål på 144 mill kroner. Dette målet er også i 
henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst. 
 
Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og 
hatt som hovedmål å: 
 

• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele 
organisasjonen, ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum avdelingsnivå 

• Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjettrammer 
for fireårsperioden 2017-20, og å videreføre et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. 

• Sikre en vridning i retning av mer kontinuerlig forbedringsarbeid, gjennom innføring av 
en modell med krav om tertialvis utvidelse med nye forbedringstiltak lik 0,5% av budsjett 
for de divisjoner der det vurderes å være økonomisk risiko knyttet til budsjettplanen. 
Dette kommer i tillegg til de allerede identifiserte budsjettiltak presentert i denne sak.   

 
Gitt dagens driftsmessige og økonomiske situasjon, har budsjettprosessen vært krevende. Det 
har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og det er 
utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle nivåer av virksomheten. Gjennomføringen av tiltakene 
har likevel en økonomisk risiko, delvis når det gjelder forventet tidspunkt for realisering og delvis 
omfanget av de økonomiske effekter. For å kompensere for denne risikoen er det innført en 
modell med krav om kontinuerlig arbeid med nye forbedringstiltak (se siste kulepunkt ovenfor).  
 
Foretaket har gjennom budsjettprosessen prioritert noen satsinger på identifiserte flaskehalser 
og områder av stor faglig betydning. Dette gjelder i første omgang arbeidet med kapasitet og 
tilgjengelighet. I investeringsbudsjettet er det en fortsatt prioritering av investeringsmidler til 

 
 

 



   

diagnostikk samt til ombygging i Barne- og ungdomsklinikken for å frigjøre pasientrom for å 
dekke inn økt behov innenfor andre fagområder. Som direkte konsekvens av bedringen i 
driftsøkonomien i 2016 ble det ved behandlingen av investeringsbudsjettet for 2017 vedtatt å 
benytte et eventuelt overskudd i 2016 til investering i en operasjonsrobot.  
  
Med dette fremlegges et forslag til budsjett for 2017 med et samlet kostnadsnivå på 8.462 mill kr 
og et overskudd på 144 mill kroner.  
 
   
Administrerende direktør innstiller til følgende vedtak:  
 
1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2017 med et resultatkrav på 144 mill. kr. 
2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å 

operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2017 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den 
langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2017-20.  

3. Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko knyttet både 
til omfanget av tiltak og tidsperspektivet for realiseringen av disse. Styret ber 
administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne 
risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye 
budsjettiltak. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før 
innrapportering til Helse Sør-Øst. 

 
 
 

 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent
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1 Planprosessen 2017 
 
Planprosessen 2017 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden  
2017-20. Dette ga de overordnede økonomiske føringer i perioden. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i mai måned en budsjettprosess som har pågått frem til medio november. Iht 
budsjettplanen fremlegges administrerende direktørs forslag til hovedmål og budsjettrammer 
2017 i denne saken. 
 
Prosessen er tidligere behandlet i styret gjennom: 
 

• Styresak 21/16 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
• Styresak 32/16 Forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20 
• Styresak 64/16 Økonomisk langtidsplan 2017-20 
• Styresak 74/16 Forslag til prioritering av investeringer. 

 
 
2 Hovedmål, inntektsrammer og omstillingsbehov 
 

2.1 Utviklingsplanen, strategiplaner og økonomisk langtidsplan 
Styret ved Akershus universitetssykehus HF vedtok i februar 2016 den virksomhetsmessige 
delen av utviklingsplanen 2016-30. Det arbeides videre med strategiplaner for å konkretisere 
årlige delmål de neste 4 år for å nå langsiktige mål i utviklingsplanen. En avgjørende 
forutsetning er å sikre en bærekraftig økonomi gjennom effektive arbeidsprosesser i lokal- og 
områdefunksjonene. Sammen med effektiv utnyttelse av egne arealer og økt kostnadskontroll er 
dette lagt som hovedføringer i budsjettprosessen. 
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2.2 Foretakets hovedmål for 2017 
Foretaket har fastsatt 8 konkrete og målbare hovedmål for å konkretisere satsingsområder for 
2017. Alle målene er en videreføring av hovedmålene for 2016. 5 av hovedmålene er regionale 
hovedmål og 3 foretakets egne hovedmål for 2017. Måltall knyttet til pasientsikkerhet og 
forskning fastsettes sammen med behandling av oppdrag- og bestillerdokumentet. 
 

 
 
I tillegg til hovedmålene vil foretakets også fastsette overordnede mål innen HMS og HR-
området, herunder særlig måltall knyttet til sykefravær. Alle mål vil deles opp i konkrete måltall 
for den enkelte divisjon som i sum oppnår hovedmålet.  
 

2.3 Øvrige regionale mål og krav fra Helse Sør-Øst 
I tillegg til de regionale hovedmålenemålene knyttet til tilgjengelighet (fristbrudd og ventetider), 
bekreftelse og timeavtale i samme brev, sykehusinfeksjoner og økonomisk handlingsrom vil 
foretaket få en rekke konkrete oppgaver og krav fra Helse Sør-Øst RHF gjennom oppdrag- og 
bestillerdokumentet for 2016. Dette vil fremlegges som egen styresak så snart oppdrag- og 
bestillerdokumentet foreligger. 
 

2.4 Inntektsrammer 2017 
Akershus universitetssykehus fremlegger i denne saken et forslag til budsjett for 2017 med en 
total økonomisk inntektsramme på 8.462 mill kroner. Dette er en reduksjon på 112 mill kroner 
fra budsjett 2016, hovedsakelig som følge at helseforetaket fra 1.1.2017 kan trekke 
merverdiavgift fra sine kostnader og at Ahus av denne grunn er trukket 304 mill kr i inntekter for 
å nøytralisere innføringen av denne ordningen samt en reduksjon i inntekter til pensjon.  
   

2.4.1 Faste inntekter 
Med forbehold om godkjenning i RHF-styret 17. november 2016 fordelte Helse Sør-Øst 
oppdaterte faste inntektsrammer til foretakene 3.novemer. Total basisramme for Ahus i 2017 er 
5.510 mill kr eksl. forskningsmidler. Midler til forskning vil bli fordelt av styret i Helse Sør-Øst 
RHF i desember, og innarbeides i oppdrag og bestilling for 2017. 
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Sammenlignet med tildelingen for 2017 i økonomisk langtidsplan reduseres basisinntektene 
med 145 mill kroner. I hovedsak reduseres inntektene med 311 mill. kroner som følge av 
reduksjon i pensjonskostnadene og 304 mill kroner grunnet innføring av nøytral merverdiavgift. I 
tillegg får Ahus 127 mill kroner i kompensasjon for lønns- og prisvekstvekst.  
 
Sammenlignet med forutsetningene lagt til grunn for den interne planprosessen gjennom ØLP 
er hovedelementene i tildelingen fra Helse-Sør-Øst som følger:  
 

• En økning i midler til aktivitetsvekst på 39 mill kroner sammenlignet med forutsetningen i 
ØLP. Dette imøtekommer andre «reduksjoner» i de økonomiske forutsetninger, 
herunder et tap på ca 12-15 mill kroner som følge av en underkompensasjon av ISF-
inntekter (1,9%) sammenlignet med pris- og lønnsveksten (2,6%).  
 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Budsjett 

2017 ØLP 2017 Endr

Basisramme 2016 før statsbudsjettet 5 890 697 5 890 697 0 

Nye forhold inn mot 2017

Fra ØLP 6 011 -5 805 11 816

Kvalitetsbasert finansiering 

 Ti lbakelegging av uttrekk basis 2016 35 072 35 072
 Uttrekk av bevilgning  kvalitetsbasert finansiering 2016 -30 246 -30 246 

Basisramme 2017 før statsbudsjettet 5 901 534 5 884 892 16 642 

Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017

Pris- og lønnsvekst 123 524 123 524

Uttrekk avbyråkratiseringsreformen -29 355 -29 355 

Avbyråkratiseringsreform- ti lbakelegging av midler 28 879 28 879

Pensjon, reduserte kostnader -310 816 -275 000 -35 816 

Midler ti l  økt aktivitet 83 472 44 642 38 830

MVA- reform, uttrekk -304 228 -304 228 

Legemidler fra folketrygden i  2016, overført ISF -51 853 -51 853 

Finansieringsansvar for nye legemidler 2017 63 103 63 103

Uttrekk Ø-hjelp - Samhandlingsreformen

Psykisk helsevern -6 903 -6 903 

TSB -1 095 -1 095 

Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017

Uttrekk basis -35 757 -35 757 

Ny bevilgning 2017, post 71 36 256 36 256

ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis

Psykisk helsevern 16 410 16 410

TSB 2 642 2 642

Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF

Endret apotekavanse -741 -741 

Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 4 471 4 471

Dyre biologiske legemidler- ny faktueringsrutine -9 504 -9 504 

Basisramme 2017 før foskningsmidler 5 510 038 5 654 535 -144 497 
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• Overføring av finansieringsansvar for nye legemidler fra Folketrygden (63 mill. kroner). 
Dette omfatter kreftlegemidler og legemidler mot pulmonal arteriell hypertensjon (PAH-
legemidler). PAH er en alvorlig hjerte- og lungesykdom.  
 

• Fra 2017 vil poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB inngå i den innsatsstyrte 
finansieringen. I den forbindelse er dagens HELFO – refusjoner overført til ISF. De 
resterende midlene er overført midler til helseforetakenes basisrammer, og gjelder deler 
av timeverkbaserte refusjonssatsene. Av dette beløpet er Ahus er tildelt 19 mill. kroner i 
økt basisramme. 
 

• Det er foreslått innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017. Innføring av nøytral merverdiavgift innebærer at helseforetakene vil få 
tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på merverdiavgiftspliktige varer og tjenester som 
inngår i driften i virksomheten. Uttrekket fra helseforetakenes og sykehusenes 
basisrammer er basert på innmeldt beregningsgrunnlag for 2015, justert for prisvekst, 
aktivitetsvekst, nye legemidler samt sjablonmessige beregninger. Trekket vil bli 
kompensert med bevilgninger basert på innsendte oppgaver over faktisk betalt og 
sjablongmessig beregnet merverdiavgift i løpet av året. 

 
• Fra 1. januar 2017 er det en lovpålagt plikt for kommunene å ha tilbud innen øyeblikkelig 

hjelp døgnopphold innen psykisk helsevern og TSB. Plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å 
utrede, behandle eller yte omsorg til. Ahus er som følge av dette trukket 8 mill. kroner i 
basisramme. 
 

Samlet sett vurderes effekten av forslag til endelig økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst å 
innebære en økning i basisinntekt med ca. 40 mill kroner sammenlignet med forutsetningene i 
foretakets økonomiske langtidsplan. På den annen side øker den økonomiske risikoen på flere 
områder, herunder særlig økt finansieringsansvar for legemidler og innføring av ordningen med 
nøytral merverdiavgift.  
 

2.4.2 Variable inntekter 
De aktivitetsavhengige inntektene (ISF) reduseres fra 1.972 mrd kroner i budsjett 2016 til 1.964 
mrd kroner i 2017. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere plantall innen ortopedi. I tillegg 
utgjør andre inntekter ca 966 mill kroner i budsjett 2017 (gjestepasientinntekter, leieinntekter, 
poliklinikk PHV/TSB m.v.). Se for øvrig avsnitt 4.1 og 4.2 for en nærmere gjennomgang av 
plantall aktivitet i 2017. 
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2.4.3 Samlede inntektsforutsetninger 
I budsjettet for 2017 legges det til grunn en samlet inntekstforutsetning (faste og variable) for 
drift av Ahus på 8,462 mrd kr sammensatt som vist i oppstillingen under. 
 

 
 

2.5 Økonomisk omstillingsbehov 2017-20 
I økonomisk langtidsplan ble det lagt en ambisjon om å øke overskuddsmålet mot slutten av 
perioden, fra 144 mill. kroner i 2017 til 200 mill. kroner i 2020. Behovet for å reinvestere er 
betydelig ved Ahus allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Ved oppnåelse av dette 
resultatmålet vil Ahus i løpet av 2020 opparbeide en investeringsevne på ca. 250 mill. kroner, 
noe som i stor grad vil tilfredsstille det årlige estimerte reanskaffelsesbehovet.   
 
Omstillingsbehovet gitt disse resultatmålene er i ØLP beregnet til ca. 300 mill. kroner i perioden 
frem til 2020, hvor 110 mill. kroner oppsto i 2017. Konsekvensene av forslag til endelig 
økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst (+40 mill kroner) samt reduksjon av noen sentrale 
kostnadsestimater og avsetninger (30 mill kr) gjør at omstillingskravet i budsjett 2017 til 
divisjonene kan lettes med ca. 70 mill kroner sammenlignet med forutsetningene i ØLP 2017-20 
og de utdelte budsjettrammer.  
 
I tillegg til dette kommer økonomiske omstillingsutfordringer i staber, klinikker og divisjoner som 
følge av forventet negativ styringsfart (økonomisk merforbruk) ved utgangen av 2016 og nye 
utfordringer i klinikkene (økte kostnader). Samlede økonomiske tiltak i foretaket summeres til 
ca. 130 mill kroner. Det vises til vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av tiltakene per divisjon. 
 

  

Budsjett 
2016

Prognose 
2016 per okt

Budsjett 
2017

% endr. 
Budsjett 

2016

% endr. 
Progn. 2016

Endr. kr 
Budsjett 

2016
Basisramme 5 607 955 5 607 955 5 496 971 -2 % -2 % -110 984
Kvalitetsbasert finansiering 30 246 30 246 35 571 18 % 18 % 5 325
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 1 570 884 1 550 965 1 534 459 -2 % -1 % -36 425
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 292 471 311 539 316 807 8 % 2 % 24 336
ISF - refusjon fritt behandlingsvalg 0 0 0 0 % 0 % 0
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske legem. 84 162 66 308 87 473 4 % 32 % 3 311
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidler 13 445 11 000 13 898 3 % 26 % 453
Utskrivningsklare pasienter 10 841 13 954 11 123 0 % -20 % 282
Gjestepasienter 39 898 26 833 41 296 4 % 54 % 1 398
Konserninterne gjestepasientinntekter 116 100 119 185 120 284 4 % 1 % 4 184
Polikliniske inntekter 242 564 233 837 227 222 -6 % -3 % -15 342
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 9 183 10 649 9 357 2 % -12 % 174
Andre øremerkede tilskudd 165 635 173 333 166 817 1 % -4 % 1 182
Andre driftsinntekter 390 563 400 438 400 718 3 % 0 % 10 155
Driftsinntekter 8 573 947 8 556 242 8 461 994 -1 % -1 % -111 953

Budsjettiltak pr divisjon Beløp Største tiltak

Stab 2 025             Tilsvarer 1,2% av budsjettet
Felleskostnader -                 Utrede Bedriftshelsetjenesten
Divisjon Facility Management 10 000           Mange mindre og realiserte tiltak
Kirurgisk divisjon 39 226           Operasjonsprosjekt
Ortopedisk klinikk 10 384           Utrede størrelse på Ski sengepost
Kvinneklinikken 9 266             Tidlig hjemreise/omstilling barsel
Medisinsk divisjon 26 950           Flere mellomstore tiltak
Barne- og Ungdomsklinikken 5 513             Avansert hjemmesykehus barn
Diagnostikk og Teknologi* 20 027           Flere mellomstore tiltak
Psykisk helsevern 7 174             Flere mellomstore tiltak
Forskning -                 Utrede bibilotek

Sum 130 565        
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3 Virkemidler for oppnåelse av resultatmål 
 
Budsjettprosessen i divisjoner, klinikker og staber har som beskrevet i vedlegg 1 resultert i 
konkrete budsjettiltak med en samlet økonomisk effekt i 2017 på ca. 130 mill kr. I tillegg vil en 
rekke av disse tiltakene ha innslagseffekt i løpet av året og dermed ha en større helårsverdi i 
2018 og således bidra til å dekke deler av fremtidige omstillingsbehov. Dette vil sikre en 
bærekraftig økonomisk situasjon hvor foretaket selv er i stand til frigjøre tilstrekkelig likviditet til å 
vedlikeholde og gjenanskaffe foretakets eiendeler og utvikle virksomheten i tråd med teknisk og 
medisinsk utvikling. 
 
Som for 2016 er budsjettiltakene definert på divisjon, klinikk, avdeling og seksjonsnivå. For å 
støtte gjennomføringen av disse tiltakene er det videreført noen foretaksovergripende prosesser 
samt innført noen nye virkemidler. Dette er i sum virkemidler som skal bidra til gjennomføring av 
tiltakene definert i hver enkelt divisjons, klinikks og avdelings budsjettiltak.   
      

3.1 Modell med forventning om kontinuerlig forbedring 
For å sikre en ytterligere vridning i retning av mer kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom hele 
virksomheten, vil det innføres en modell som konkretiserer forventningene til løpende 
identifisering av driftsøkonomiske forbedringer gjennom året.  
 
Modellen innføres i første omgang for de 5 divisjoner og klinikker som har negativ styringsfart i 
2016. For disse divisjoner vil det settes en forventning om tertialvis utvidelse med nye 
forbedringstiltak tilsvarende 0,5% av totalbudsjettet.  
 

• I løpet av første tertial skal det identifiseres nye tiltak som har årseffekt på 0,5% fra og 
med andre tertial 

• I løpet av andre tertial skal det identifiseres ytterligere tiltak som har årseffekt på 0,5% 
fra og med andre tertial. 

• I løpet av tredje tertial skal det identifiseres ytterligere tiltak som har årseffekt på 0,5% 
fra og med første tertial  året etter.   

 
Modellen er i særlig grad rettet mot å redusere budsjettrisiko i 2017 for tiltakene beskrevet i 
vedlegg 1, og vil for de divisjoner den er rettet inn mot innebære realisering av tiltak lik 0,5% av 
årsbudsjett i 2017 (tilsvarende ca. 20 mill kroner) og en realisert forbedring lik 1,5% av 
årsbudsjettet ved inngangen til 2018. 
 

3.2 Tilgjengelighet og kapasitetsutnyttelse 
Foretakets satsing for økt tilgjengelighet har økt aktiviteten på poliklinikkene i somatikken med 
6,6% sammenlignet med 2015 (faktisk per oktober). I plantallene for 2016 legges det opp til en 
ytterligere vekst på 4% sammenlignet med prognose 2016 (vekst DRG-poeng). Økt aktivitet og 
bedre planleggingsrutiner er nødvendige elementer i arbeidet med å redusere fristbrudd, 
ventetider og antall ventende. Nytt regelverk og innføring av Fritt behandlingsvalg medfører et 
fortsatt behov for videre utvikling og tett oppfølging av den polikliniske driften. Dette vil samtidig 
øke inntektene. Det er i sentral stab etablert en egen ressursgruppe for koordinering av dette 
arbeidet og utviklet egne analyse- og oppfølgingsverktøy ventelisteoppfølging og pakkeforløp.   
  
Kapasitetsprosjektet har i løpet av 2016 implementert en rekke tiltak knyttet til intern pasientflyt 
som har medført en betydelig forbedring i driften av sengeområdene i somatikken og som følge 
av dette en beleggsprosent i tråd med foretakets mål og vesentlig færre korridorpasienter.  
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Prosjektets arbeide er nå delvis overført til en driftsfase, der utvalgte parametre følges opp 
daglig i gjennom tavlemøter på seksjoner og kapasitetsmøter på divisjonsnivå og ukentlig med 
kapasitetsmøter i sykehusledelsen. Her tas løpende beslutninger knyttet til optimal utnyttelse av 
tilgjengelig kapasitet.  
 
Samtidig fortsetter arbeidet i prosjektets styringsgruppe for de delplaner og tiltak som fortsatt er 
under implementering. Dette gjelder bl.a oppfølging av ombygginger som skal tilgjengeliggjøre 
alle pasientrom til pasientbehandling og implementering av økt kapasitet knyttet til MR- og CT-
aktivitet.  
  

3.3 Standardisere (enhetlige normer) og prioriterte støtteprosesser og 
funksjoner rundt kjernevirksomheten 

Foretaket viderefører arbeidet med å standardisere (sikre enhetlige normer) og prioritere 
støtteprosesser og funksjoner rundt kjernevirksomheten. Dette omfatter bl.annet: 
 

• Sykefraværsreduksjon 
• Bemanningsplanlegging og ressursstyring 
• Ledelse og organisasjonsutvikling 
• Enhetlig og forutsigbar personalpolitikk, herunder lønnsprinsipper og å sikre etterlevelse 
• Revidert sommerferieplanlegging 
• Sentralisert innleie og reviderte rutiner vikarinnleie 
• Utrede fleksible bemanningsløsninger tilpasset variasjon i drift og aktivitet 

 
Foretaket har satt et overordnet mål for sykefravær (7,2%) som igjen er brutt ned til konkrete og 
relevante mål for reduksjon av sykefravær ved den enkelte enhet. Målrettet oppfølging av 
arbeidet med sykefravær videreføres. Evaluering av arbeidet med sykefravær i 2016 legges 
blant annet til grunn for dialog med divisjonene omkring arbeid med reduksjon av sykefravær og 
fokus på nærværsarbeider.  
 
Arbeidet med bemanningsplanlegging og ressursstyring skal bidra til samsvar mellom aktivitet 
og bemanning, ivaretakelse av arbeidsmiljø og forebygge aml-brudd, samt bemanning etter 
ordinære lønnskostnader. Større fleksibilitet i bemanningen og bedre sommerferieavvikling er 
en del av dette.  
 
Bedre lederstøtte med basis i blant annet HR-fakta er et utviklingsområde. I tillegg har 
foretaksrevisjonen pekt på mulige forbedringer rundt rutiner for standardisert 
arbeidstidsplanlegging med større grad av konkrete mål og avvikskontroll for å sikre effektiv og 
god ressursbruk i organisasjonen. Det arbeides aktivt med å etterleve dette.   
 

3.4 Oppfølging av legemiddelkostnader og varekostnader  
Utviklingen i bruk av nye og kostbare medikamenter, hensynet til pasientens preferanser og 
foretakets økonomiske bærekraft har ført til etablering av prosjektet «Riktige valg - bedre helse 
og kostnadseffektivitet». Målet er å etablere rutiner, prosesser og kompetanse som fører til at 
det rekvireres og administreres medikamenter på en riktigere måte; både faglig og økonomisk. 
 
Prosjektet skal analysere, utforme og iverksette tiltak innen områder som er antatt har størst 
betydning:  
   
• Kreftlegemidler gitt i sykehus   
• Dyre biologiske legemidler gitt i sykehus  
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• H-resepter   
• Legemidler overført HF  
• Ordinære legemidler gitt i sykehus   
• Lokalt tilvirkede legemidler  
• Valg av medikamentets formulering  
 
Faglige retningslinjer, dokumenterte virkninger, pasientpreferanser og kostnadseffektivitet skal 
vurderes i sammenheng, og legges til grunn for valg og utforming av tiltak. 
 
Tilsvarende som for legemiddelkostnader vil det i 2017 rettes et særskilt fokus til utvikling i 
foretakets varekostnader. Den pågående etableringen av Sykehusinnkjøp HF samler 
innkjøpsmiljøer fra HINAS, Legemiddelinnkjøp og Sykehuspartner. Dette vil tydeliggjøre rollene 
mellom hvem som primært skal inngå rammeavtaler og foreta store anskaffelser 
(Sykehusinnkjøp HF) og hvem som har som hovedoppgave å sikre god implementering av nye 
avtaler og oppfølging av at de gevinster som oppnås i gjennom god avtalelojalitet 
(innkjøpsenhet ved helseforetaket).  
 

3.5 Standardisering av kostnadsprinsipper og -nivåer (hverdagsrasjonalisering) 
Et sentralt element for å understøtte økt kostnadskontroll, er økt grad av transparens og 
standardisering i virksomheten knyttet til kostnadsprinsipper og –nivåer. Foretaket har videreført 
arbeidet med å etablere felles prinsipper og normer og har i forbindelse med budsjettprosessen 
oppdatert felles kostnadsprinsipper.  
 
Tydelighet og oppfølging rundt kostnadsprinsipper bidrar til økt bevissthet og i større grad 
ensartet kostnadsnivå i virksomheten. En kartlegging av effekter viser at et utvalg av 
kostnadsarter hvor det er etablert felles kostnadsprinsipper har redusert disse kostnadene 
nominelt med 8% fra 2014 til 2016.  
 

3.6 Oppfølgingsregime 
For å følge opp gjennomføring av tiltaksplaner og utvikling i driften knyttet til aktivitet, kvalitet, 
bemanning og økonomi har foretaket fra 2016 forsterket oppfølgingsregime som blant annet 
består av følgende elementer.  
 

• Lederavtaler N2-N4 
• 4 resultatmål (økonomi for alle) og 2 utviklingsmål (personlige) 

 
• Tertialvise oppfølgingsmøter av alle divisjoner (avdelingsledere deltar) 

• Risiko og måloppnåelse: utgangspunkt i divisjonens LGG 
• Styringssignaler fra adm.direktør 

 
• Månedlige oppfølgingsmøter med divisjoner som har avvik ift mål 

 
• Ukentlig oppfølging gjennom ledermøtet 

• Fast agendapunkt: kapasitetsmøte SHL 
 

• Føringer for divisjonsvis oppfølging 
• Daglige tavlemøter pr seksjon (sengeområder, akuttmottak m.fl) 
• Daglige kapasitetsmøter (divisjonsnivå) 
• Ukentlig resultatsikring i divisjonsledermøter 
• Månedlig oppfølging av avdelinger (driftsmøter)   
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4 Forslag til budsjett 2017 

4.1 Aktivitet somatikk 
Plantallene er i all hovedsak basert på faktisk aktivitetsnivå i 2016, korrigert for kjente endringer 
i 2017. Aktivitetsbudsjettet bygger på 2016 logikk og vektsett. I aktivitetsbudsjettet er det 
forutsatt fortsatt kjøp av tjenester tilsvarende dagens nivå fra Diakonhjemmet sykehus. 
 
Innenfor kirurgiske fag øker aktiviteten i 2017 som følge av prosjektet “Operasjonsstue til alle” 
som gir økt operasjonskapasitet både på sentraloperasjon og på Dagkirurgisk senter. Dette 
øker plantallene i ortopedisk klinikk og kirurgisk divisjon. 
 

 
 
Ahus har i perioden 2014-2016 gjennomført større gjennomganger av poliklinikker og økt 
aktiviteten på dette området. Dette vises også i aktivitetsbudsjettet for 2017. Det er blant annet 
gjort bygningsmessige tilpasninger som gjør at man øker den polikliniske kapasiteten i 2017 på 
Kvinneklinikken, Ortopedisk klinikk og Barne- og ungdomsklinikken.  
 
De siste par årene har influensasesongen vært svakere enn tidligere år. Det er i 
aktivitetsbudsjettet for 2017 forutsatt en “normal” influensasesong, spesielt innen pediatri. 
 
Avstemming av planlagt aktivitet med hensyn til kapasitet (antall liggedøgn) er gjennomgått for 
både somatisk virksomhet og psykisk helsevern. 

Divisjon Omsorgsnivå Plantall 2016
Årsprognose 

2016

Plantall 2017 
(før ny logikk 
og vektsett)

% endring 
fra plan 
2016

% endring 
fra prog 

2016

 30 Kirurgisk divisjon Døgn 17 714          16 683          17 115          -3 % 3 %

Dag 1 388             1 536             1 866             34 % 21 %

Pol 2 850             2 820             3 108             9 % 10 %

Sum 21 953          21 039          22 089          1 % 5 %
34 Ortopedisk klinikk Døgn 10 896          9 218             9 642             -12 % 5 %

Dag 1 441             1 513             1 614             12 % 7 %

Pol 1 661             1 748             1 616             -3 % -8 %

Sum 13 998          12 479          12 872          -8 % 3 %
35 Kvinneklinikken Døgn 8 432             8 242             8 387             -1 % 2 %

Dag 756                810                819                8 % 1 %

Pol 1 185             1 246             1 285             8 % 3 %

Sum 10 373          10 297          10 492          1 % 2 %
40 Medisinsk divisjon Døgn 26 554          26 046          26 298          -1 % 1 %

Dag 2 088             2 146             2 328             11 % 8 %

Pol 7 008             7 440             7 744             11 % 4 %

Sum 35 650          35 631          36 370          2 % 2 %
43 Barne- og ungdomsklinikken Døgn 4 959             4 804             4 930             -1 % 3 %

Dag 36                  33                  34                  -6 % 5 %

Pol 1 126             1 136             1 265             12 % 11 %

Sum 6 121             5 973             6 229             2 % 4 %

Ahus totalt Døgn 68 911          64 992          66 372          -4 % 2 %

Dag 6 015            6 038            6 661            11 % 10 %

Pol 13 916          14 562          15 191          9 % 4 %

Sum 88 842          85 591          88 224          -1 % 3 %

DRG-poeng
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4.2 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB 
Det er ikke forutsatt aktivitetsvekst i døgnavdelinger innen psykisk helsevern og TSB i 2017. 
Vekst er forutsatt å skje i poliklinisk og ambulant aktivitet. Enkelte poliklinikker styrkes i budsjett 
2017 med nye behandlerstillinger.  
 
Den polikliniske aktiviteten innenfor VOP, BUP og TSB økes med 2 % i forhold til plantallene for 
2016. 
 
Det vil bli foretatt justering av plantall for poliklinikkene som følge av at det innføres ISF for 
poliklinikk psykisk helsevern og TSB fra 2017. Polikliniske konsultasjoner BUP er i tabellen 
nedenfor ikke basert på samme prinsipp og systematikk som øvrige poliklinikker innen psykisk 
helsevern. Dette vil bli korrigert ved utarbeidelse av endelige plantall for 2017. 
 
Det er ikke rapportert dagopphold BUP i 2016 i forbindelse med BUP-data er erstattet med 
DIPS. Det kan som følge av dette være behov for justering av plantall 2017 for 
døgnopphold/liggedøgn i tillegg til justeringen av polikliniske konsultasjoner. 
 

 
 
  

 Plantall 2016
Årsprognose 

2016

Plantall 2017 
(før ny logikk 
og vektsett)

% endring fra 
plan 2016

% endring fra 
prog 2016

             3 715              3 715              3 715 0 % 0 %

           64 131            62 931            64 131 0 % 2 %

         133 263          136 263          135 928 2 % 0 %

                 100                  108                  120 20 % 11 %

             6 351              6 751              6 351 0 % -6 %

             2 280                     -                       -   -100 % 0 %

           88 800            88 800            90 576 2 % 2 %

                 785                  785                  733 -7 % -7 %

           21 718            17 918            21 718 0 % 21 %

           26 138            26 138            26 661 2 % 2 %

TSB

  p  
døgnbehandling

Antall liggedøgn døgnbehandling

Antall poliklinikske konsultasjoner

VOP

  p  
døgnbehandling

Antall liggedøgn døgnbehandling

Antall poliklinikske konsultasjoner

BUP

  p  
døgnbehandling

Antall liggedøgn døgnbehandling

Antall oppholdsdager dagbehandling

Antall poliklinikske konsultasjoner
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4.3 Forslag til budsjett 2017 

4.3.1 Forslag til resultatbudsjett 2017 
Forslag til foreløpig resultatbudsjett 2017 for Ahus samlet er som følger:  
 

 
 
Den store reduksjonen på Andre driftskostnader skyldes at foretaket er trukket 304 mill. kr i 
forbindelse med endring av regler for merverdiavgift i 2017.  
 
  

Budsjett 
2016

Prognose 
2016 per okt

Budsjett 
2017

% endr. 
Budsjett 

2016

% endr. 
Progn. 2016

Endr. kr 
Budsjett 

2016
Basisramme 5 607 955 5 607 955 5 496 971 -2 % -2 % -110 984
Kvalitetsbasert finansiering 30 246 30 246 35 571 18 % 18 % 5 325
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 1 570 884 1 550 965 1 534 459 -2 % -1 % -36 425
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 292 471 311 539 316 807 8 % 2 % 24 336
ISF - refusjon fritt behandlingsvalg 0 0 0 0 % 0 % 0
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske legem. 84 162 66 308 87 473 4 % 32 % 3 311
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidler 13 445 11 000 13 898 3 % 26 % 453
Utskrivningsklare pasienter 10 841 13 954 11 123 0 % -20 % 282
Gjestepasienter 39 898 26 833 41 296 4 % 54 % 1 398
Konserninterne gjestepasientinntekter 116 100 119 185 120 284 4 % 1 % 4 184
Polikliniske inntekter 242 564 233 837 227 222 -6 % -3 % -15 342
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 9 183 10 649 9 357 2 % -12 % 174
Andre øremerkede tilskudd 165 635 173 333 166 817 1 % -4 % 1 182
Andre driftsinntekter 390 563 400 438 400 718 3 % 0 % 10 155
Driftsinntekter 8 573 947 8 556 242 8 461 994 -1 % -1 % -111 953
Kjøp av offentlige helsetjenester 98 141 74 398 68 084 -31 % -8 % -30 057
Kjøp av private helsetjenester 42 243 93 718 93 044 120 % -1 % 50 801
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr. 1 168 121 1 222 515 1 244 906 7 % 2 % 76 785
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 31 549 48 794 47 338 50 % -3 % 15 789
Konserninterne gjestepasientkostnader 642 238 662 196 652 355 2 % -1 % 10 117
Lønn til fast ansatte 3 723 620 3 629 966 3 776 201 1 % 4 % 52 581
Overtid og ekstrahjelp 198 567 308 846 281 928 42 % -9 % 83 361
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 837 368 836 781 809 448 -3 % -3 % -27 920
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -239 297 -279 420 -278 758 16 % 0 % -39 461
Annen lønn 616 145 610 493 632 781 3 % 4 % 16 636
Avskrivninger 401 630 402 079 392 121 -2 % -2 % -9 509
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 % 0
Andre driftskostnader 814 055 839 048 516 158 -37 % -38 % -297 897
Driftskostnader 8 334 380 8 449 413 8 235 606 -1 % -3 % -98 774
Finansinntekter -4 200 -4 802 -2 036 -52 % -58 % 2 164
Finanskostnader 99 766 91 350 84 423 -15 % -8 % -15 343
Finansresultat 95 566 86 548 82 387 -14 % -5 % -13 179
Resultat 144 001 20 281 144 002 0 % 610 % 1

 

Side 14 av 17 / Akershus universitetssykehus Styresak      
 

 



   

4.4 Investeringer 
Styret behandlet i møtet i oktober sak om prioritering av investeringer i 2017 (sak 74/16) og 
vedtok følgende investeringer innenfor en økonomisk ramme på 82 mill kr. 
 

 
 

4.5 Likviditetsutviklingen 
I prinsippet er likviditeten regionalt styrt. Dette innebærer at foretaket ut fra de økonomiske 
rammer gitt fra Helse Sør-Øst får tildelt likviditet til drift og håndtering av avdrag på langsiktige 
lån. I tillegg er foretaket foreløpig tildelt 87 mill kroner i likviditet til investeringer, inkludert 
likviditet til EK-innskudd i pensjonskassene (budsjettert til 25 mill kroner).  
 
Ved utgangen av oktober hadde foretaket en driftskreditt på ca. 307 mill kroner av en samlet 
normal driftskredittramme på 505 mill kroner. I tillegg vil driftskredittrammen nedjusteres med 
110 mill kroner i årets siste to måneder som følge av reduserte pensjonskostnader. Dette 
innebærer en fortsatt krevende likviditetssituasjon i 2017, hvor sammenhengen mellom 
driftsresultatet og styring av investeringsnivået må følges svært tett.    
 

Prioriteringskategori Beskrivelse av investeringsbehovet
BYGG, 
MTU, 
IKT

Vedtatt 
inv.bud 

2017
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Aortabal longpumpe - IABP MTU 420          
På legg fra  ti l synsmyndigheter, avvik fra  lov og forskri ftskrav 

 f  å    f l  kk h
ARA s ikringsti l tak for tvangspas ienter på  IR BYGG 500          

Break-down Break-down BD 21 400     
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Endoskopier utski ftingsplan MTU 4 070       
Strategiske investeringspros jekter HPV -tota lpakke, søknad HSØ BYGG 1 800       
Strategiske investeringspros jekter HPV -tota lpakke, søknad HSØ MTU 2 160       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Høyres idig Hjertekateterisering (bygg + uts tyr) BYGG 1 200       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske IKT opprydding IKT 1 098       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Innføring av Carestream Pacs IKT 1 767       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Integras jon mot Hel fo og e-resept IKT 100          
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Laser ti l  SOP lungekirurgi MTU 500          
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Metavis ion kurve og medikas jon REGIONAL IKT 1 035       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Nytt sambandsutstyr DFM BYGG 630          
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Ombygging Arbeidsstas jon Akuttmottaket/BUK BYGG 500          
På legg fra  ti l synsmyndigheter, avvik fra  lov og forskri ftskrav 

 f  å    f l  kk h
Ombygging seks jon C -pas . med forhøyet 

ld k
BYGG 500          

Investeringsbehov for å  få  gjennomført dri fts ti l tak Ombygninger BUK BYGG 5 000       
Strategiske investeringspros jekter Røntgenprogram MR MTU 10 600     
På legg fra  ti l synsmyndigheter, avvik fra  lov og forskri ftskrav 

      
Sikringsti l tak affektiv seks jon BYGG 150          

På legg fra  ti l synsmyndigheter, avvik fra  lov og forskri ftskrav 
 f  å    f l  kk h

Sikringsti l tak akuttavdel ingen BYGG 500          
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Ultra lydapparat, BUK hjerte MTU 1 300       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Ultra lydapparat, fostermedis in MTU 1 250       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Ultra lydapparat, nyre kreft MTU 1 300       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Utski fting batteripakker UPS / BYGG 3 000       
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Utski fting brukerutstyr kl inikk - dekontaminatorer BYGG 820          
Investeringsbehov som er særdeles  dri ftskri ti ske Økt kjølekapas i tet Blodbanken BYGG 400          

Sum prosjekter finansiert med likviditet 2017      62 000 

Strategiske investeringspros jekter Operas jonsrobot BYGG 600          
Strategiske investeringspros jekter Operas jonsrobot MTU 19 400     

Sum prosjekter finansiert gitt overskudd 2016      20 000 

Sum alle prosjekter      82 000 
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5 Økonomisk risiko  
 
Foretakets plan- og budsjettprosess i 2017 vil innebære en rekke krevende omstillinger. 
Resultatkravet vil bare kunne løses gjennom betydelige forbedringer i arbeidsprosesser, 
redusert kostnadsnivå og tydelige prioriteringer av hvilke oppgaver som skal gjennomføres.  
 
Som det fremgår av saken og vedlegg til denne, vurderes de mest kritiske forhold for oppnåelse 
av budsjettbalanse i 2017 å være: 
 

• Kostnadsnivået i den somatiske del av virksomheten (produktivitetskravet) 
Styringsfarten i den somatiske delen av virksomheten ser ved årsskiftet ikke ut til å 
være i tråd med budsjettkravet. En betydelig del av de økonomiske avvikene i 2016 vil 
fra januar være hensyntatt i budsjett 2017. I tillegg kommer imidlertid økte utfordringer i 
form av at omstillingskravet gjennom budsjettprosessen er fordelt ut til divisjoner, 
klinikker, avdelinger og seksjoner. Organisasjonen har gjennomført en god 
budsjettprosess og identifisert betydelige omstillingstiltak. Gjennomføringen av tiltakene 
har likevel en økonomisk risiko, delvis når det gjelder forventet tidspunkt for realisering 
og delvis i forhold til omfanget av de økonomiske effekter.  

 
• Gjestepasientkostnader (planer for å øke egendekningen) 

Foretaket har en stor økonomisk eksponering i forhold til svingninger i gjestepasient-
kostnader. I 2015 og 2016 er det igangsatt en rekke prosjekter for å øke 
egendekningen, herunder etablering av PCI, etablering av tilbud pasientgrupper som i 
dag behandles ved SSE samt økt elektiv aktivitet innen ortopedi og innen noen 
kirurgiske fag. I budsjett 2017 er det lagt opp til en fullårseffekt av disse tiltakene, med 
unntak av elektiv ortopedi hvor plantallene er noe redusert sammenlignet med 2016. I 
tillegg har vi i 2016 sett en uventet økning av gjestepasientkostnader innen TSB, her 
legges det i budsjett 2017 planer for en reduksjon fra dagens nivå.  
 

• Kostbare legemidler 
I statsbudsjettet er det lagt til grunn videre overføring av finansieringsansvar for nye 
legemidler fra Folketrygden til helseforetakene (63 mill. kroner). Dette omfatter 
kreftlegemidler og legemidler mot pulmonal arteriell hypertensjon (PAH-legemidler). I 
tillegg er de legemidler som ble overført i 2016 lagt inn i ISF-ordningen (estimert til 50% 
av kostnaden). Disse legemidlene har historisk vist seg å ha en vekst som er betydelig 
høyere enn den årlige kompensasjonen for kostnadsvekst som ligger i basis- og ISF-
inntektene. Selv om det er tatt høyde for en viss kostnadsvekst i budsjettet, vil en økning 
i kostbare legemidler finansiert av helseforetakene innebærer en økt økonomisk risiko 
for foretaket.  
 

• Innføring av nøytral merverdiavgift 
Det er foreslått innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. 
januar 2017. Dette innebærer at helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter til 
merverdiavgift på merverdiavgiftspliktige varer og tjenester som inngår i driften i 
virksomheten, men at det samtidig trekkes ut basisinntekter tilsvarende estimert 
merverdiavgift for 2015, justert for prisvekst, aktivitetsvekst, nye legemidler samt 
sjablonmessige beregninger. Innføringen vil medføre en økonomisk risiko, både i form 
av usikkerhet knyttet til størrelsen på uttrekket og innføring av nye rutiner for 
regnskapsføring. Samtidig åpner innføringen for en mulig reduksjon av kostnader på 
lengre sikt. 
 

• Pensjonskostnader 
Det forventes også i 2017 endringer i pensjonsberegningene som vil kunne medføre 
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betydelige kostnadsavvik fra aktuarberegnede kostnader. Foretaket har i tråd med 
føringer fra Helse Sør-Øst foreløpig lagt til grunn aktuarberegnede kostnader med 
dagens forutsetninger og parametere. Det forutsettes dermed at vesentlige endringer i 
pensjonskostnader kompenseres inntektsmessig fra eier.  

 
Foretaket har i budsjettprosessen arbeidet med et utfordringsbilde knyttet til dagens styringsfart 
i de somatiske klinikker og en ytterligere omstillingsutfordring inn i 2017 som følge av blant 
annet økte kostnader til legemidler og betydelig økte kostnader til Sykehusparter. Med et slikt 
utfordringsbilde er det få potensielle oppsider i budsjettforslaget. En mulig slik oppside vil likevel 
kunne være et nytt moderat lønnsoppgjør i 2017, her er foretakets budsjettmessige avsetning 
opprettholdt på samme nivå som i 2017. I tillegg vil et eventuelt økonomisk avvik i 2017 i første 
omgang vises i form av et lavere overskudd enn budsjettert – ikke i form av et negativt resultat.     
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Vedlegg1: Mål og budsjett 2017 per divisjon 
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Mål og budsjett 2017  
Kirurgisk divisjon 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Økonomi -5 677 0 
Sykefravær (snitt siste 12 mnd) 7,7 %  7,2 % 
Trygg kirurgi, gjennomføring av sjekkliste (Måltall kommer senere)   
Ledelse av pasientsikkerhet, gjennomføring av pasientsikkerhetsvisitter 75 % 100 % 

 
Målene er basert på divisjonens mål for 2016. Divisjonen har en prosess frem til jul hvor mål 
for 2017 skal defineres. Dette kan føre til at noen av målene blir endret.  
 
Tiltak for å forbedre divisjonens økonomi redegjøres nærmere for nedenfor. Divisjonen har 
hatt spesielt omfattende sykefraværsarbeid i 3 utvalgte avdelinger i 2016. Erfaringen og 
resultatene planlegges overført til flere avdelinger i 2017. Trygg kirurgi følges opp i 
ledermøtene og med egne mailer, men blant annet fokus på opplæring av nøkkelpersonell. 
Erfaringene fra pasientsikkerhetsvisittene, med identifiserte forbedringsområder, tas opp i 
divisjonens ledergruppe. 
 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 

dager 
83,4 65 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 1,4 % 1 % 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 52,85 % 80 % 
Pasientovernattinger i korridor 28,9 20 

 
De avdelinger med størst tilgjengelighetsutfordringer har eget pågående arbeid 
(Gastrokirurgi, Urologi, Bryst- og endokrinkirurgi). Divisjonen arbeider med å videreutvikle sitt 
konsept for driftsmøter for å minimere utfordringen med korridorpasienter, i tillegg til andre 
tiltak. Målene inngår i divisjonens resultatoppfølging med avdelingene. 

2) Aktivitet og kapasitet 
Kirurgisk divisjon har 130 senger, og i tillegg bruker de 17 tekniske senger eller senger i 
andre divisjoner (bl.a BUK, Ski, A24, intensiv, permisjoner). Plantallene for 2017 tilsvarer et 
belegg på 88,9 %. 
 

 
 
 

Antall Antall Antall DRG DRG DRG ENDRING ENDRING

Omsorgsnivå
Budsjett 

2016
Prognose 

2016
Budsjett 

2017
Budsjett 

2016
Prognose 

2016
Budsjett 

2017
Antall Progn-

Plan 2017
DRG Progn-

Plan 2017

Døgnopphold 15 930 14 347 13 783 17 715 17 105 17 115 -564 11

Dagbehandling 3 407 3 479 4 140 1 388 1 686 1 866 661 180

Poliklinisk konsultasjon 74 429 74 517 81 314 2 850 2 928 3 108 6 797 181

Kirurgisk divisjon 93 766 92 343 99 236 21 953 21 718 22 089 6 893 371
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Kort om den økonomiske utfordringen for 2017 og tiltakene som skal løse utfordringen. 
 

 
 
Flere av tiltakene har en viss risiko for at den økonomiske effekten blir mindre enn estimert, 
eller at den blir forsinket i tid. Dette gjelder spesielt tiltakene som gjelder bemanning, drift av 
operasjonsstuene og Kongsvingeravtalen. Løsninger knyttet til bemanning, for eksempel 
eventuell innføring av 12-timers vakter på intensiv, krever tett samarbeid med bl.a HR. Økt 
drift på operasjonsstuene krever tatt samarbeid med andre klinikker, og avhenger blant annet 
av rekruttering av kritisk personell. Økt kveldsdrift er både økonomisk og personalmessig 
krevende, og slitasje på nøkkelpersonell er en potensiell utfordring som kan forsinke 
prosjektet.  
 
Divisjonen vil legge opp et oppfølgingsregime for å redusere risiko og adressere eventuelle 
utfordringer som oppstår (se nedenfor). Det er igangsatt egne rekrutteringstiltak i forhold til 
anestesisykepleiere. Det er skissert opp et eget prosjekt som skal sikre gevinstrealisering i 
forhold til sengebruk. Divisjonens største tiltak (operasjonsprosjektet) følges opp ukentlig i 
divisjonens ledermøte. 

4) Oppfølging og resultatsikring 
Kirurgisk divisjon legger opp til en prosess før jul hvor ledergruppen skal definere divisjonens 
mål for 2017, og disse skal brytes ned til delmål og tiltak med definert ansvar.  
 
Det avholdes kvartalsvis oppfølgingsmøter med alle avdelinger, med deltakelse av divisjons-
direktør, sentrale stabspersoner, kontroller, avdelingssjef og seksjonsledere. Både 
divisjonens mål og foretakets mål vil danne grunnlaget for denne oppfølgingen i henhold til 
egen mal. Eventuelle risikoområder som krever tettere oppfølging defineres i disse møtene, 
og separate oppfølgingsmøter vil da bli satt opp med relevante aktører. For eksempel kan 
det bli satt opp møter med divisjonsdirektør, avdelingssjef og kontroller ved budsjettavvik. 
Alle oppfølgingsområder som identifiseres i oppfølgingsmøtene vil få definert ansvar og frist i 
referatene. 
 
Utvalgte mål vil settes opp som faste punkter i divisjonens ledermøter for å diskutere 
fremdrift og eventuelle behov for korrigeringer. Utvalgte mål følges opp på egen tavle hos 
divisjonsdirektør for å sikre nødvendig stabsstøtte og prioriteringer i resultatsikringen. 
 
Divisjonen vil velge ut 5 mål som vil danne grunnlaget for alle lederavtaler i divisjonen. Hver 
lederavtale vil da gjenspeile hver enkelt leders ansvar i forhold til resultatsikring av det 
aktuelle målet, med definerte tiltak. Lederavtalene følges opp i henhold til eget regime, minst 
hver 6. måned. Divisjonsdirektør er ansvarlig for innkallingen. 

    

Bemanning Ferieavvikling, ti lpassing ti l  lavere belegg, 12-timersvakt intensiv. 3 748

Driftsforbedrende ti ltak Diverse ti ltak ute på avdelingene 5 542

Drift av operasjonsstuene Økt åpningstid kveld, redusere nedtaksperioder, effektivisering 21 177

Optimal sengebruk i  KD Sengefordeling og bruk av BS03 1 000

Økt aktivitet Plastikkirurgi, poliklinikk 1 428

Kongsvingeravtalen Ta ti lbake pasienter innen gastrokir, økte inntekter og red gj.pas 6 132

Redusert konsulentbruk Redusere bruk av konsulenter innen lederutvikling. 200

SUM 39 226

Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak
PLAN  

årseffekt 
kroner 2017

Side 3 av 24 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



 
Mål og budsjett 2017  

Kvinneklinikken 
 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål  Måltall Frekvens Mål 2017 
Mål 1 – Økonomisk balanse – “riktig 
kurs” 

Regnskapet Månedlig Holde budsjett 

Mål 2 - Gjennomføre tidlig hjemreise  Gjennomsnittlig liggetid 
ned (info fra DIPS eller 
poliklinikken?) 

Månedlig 500 pasienter reiser 
tidlig hjem  

Mål 3 – Gjennomføre 
omorganisering på fødebarsel 
avdelingen med ledelse fullt ut  

Informasjon fra GAT – 
bemanningsplan mot 
vaktbok og arbeidsplan 

Månedlig Ikke overskride 
bemanningsplaner i 
lav og 
høyaktivitetsperioder 

Mål 4 – Ledende innen kvinnehelse 
og med fokus på innvandrerkvinner 

Antall kurs/konferanser 
og fagdager 

Tertial 3 prosjekter innenfor 
innvandrerkvinne 
helse 

 
 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 

dager 
31  

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,2% 0% 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 93% 100% 
Pasientovernattinger i korridor 3 0 

 

2) Aktivitet og kapasitet 
Plantall for 2017 er lagt etter kapasitet på gyn siden (en liten økning i forhold til budsjett 2016 
og sett på aktivitet per september).  
 

 
 
Økning på 2 000 konsultasjoner på gyn poliklinikk som følge av nytt rom på S301. For føden 
så er plantallet lagt likt som i 2016, på 4 932 fødsler. Per oktober så er det 72 fødsler over 
plantall, men indeksen er totalt litt lavere enn plan. Noen måneder har det vært lavere 
keisersnittandel enn forventet, men dette er ikke konsekvent.  
 
 

Avdeling O.N. Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L
Fødebarsel Døgn 10 743 6 626   28 470 0,617    2,7          10 765 6 530   27 492 0,607    2,6        10 678 6 611   27 405 0,619    2,6        

Dag 14       2         0,130    
Pol 20 553 470      0,023    -          20 039 473      -       0,024    -        20 553 486      -       0,024    -        

Gynekologi Døgn 1 826   1 806   4 260   0,989    2,3          1 882   1 749   3 671   0,929    2,0        1 878   1 776   4 438   0,946    2,4        
Dag 2 329   756      0,325    -          2 345   769      -       0,328    -        2 422   819      -       0,338    -        
Pol 16 421 715      0,044    -          16 386 710      -       0,043    -        18 421 800      0,043    0,0        

51 872 10 373 32 730 0,200    0,6          51 431 10 233 31 163 0,199    0,6        53 952 10 492 31 843 0,194    0,6        

Bud 2016 Progn 2016 Bud 2017
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 

 
  
Det er vedtatt en omstillingsprosess på avdeling fødebarsel (tiltak 4). Denne 
omorganiseringen medfører risiko på overbruk av variabel lønn i høyaktivitetsperiode, samt 
risiko for plassmangel (på observasjonsposten og barsel). Det er gjort en ROS-analyse med 
påfølgende tiltaksliste som vil iverksettes fra november 2016.  
 

4) Oppfølging og resultatsikring 
Kort beskrivelse av divisjonens modell for oppfølging og resultatsikring av divisjonens tiltak 
for å løse den økonomiske utfordringen og de prioriterte mål beskrevet i punkt 1 (leveranse 
etter arbeid på Sundvollen). Bør minimum omfatte monitorering, frekvens og ansvar  
 
Lederavtaler alle ledere - 4 resultatmål (økonomi for alle) og 2 utviklingsmål (personlige) 

• Klinikkdirektør må kvalitetssikre at det gjennomføres lederavtaler med minimum 2 
oppfølgingssamtaler pr år for alle ledere i divisjonen (N3 og N4)  
NB – rapporteringsskjema tilbake til neste nivå som bekrefter og dokumenterer 

Månedlig oppfølging av avdelinger (driftsmøter) 
• Det gjennomføres månedlig oppfølging av avdelingene i divisjonen sammen med 

controller 

Ukentlig resultatsikring i divisjonsledermøter 
• Divisjonsledergruppen skal ukentlig ha fokus på resultatsikring/progresjon ifht mål, 

kapasitet og kvalitet i divisjonen. Oppfølgingsparametrene er p.t. under revisjon og vil 
være på plass ila november 2016 

Daglig driftsmøte, tavlemøte (divisjonsnivå) 
• Seksjonene i divisjonen skal daglig ha oppfølging av kapasitet og fokus på aktuelle 

tiltak for å sikre god kvalitet og drift.  Seksjonslederne møtes på møterommet på 
kjøkkenet på virkedager kl 0830. I helg kontakt etter behov og i flg 
kapasitetsprosedyren. 

Daglige tavlemøter pr seksjon  
• Seksjonene skal ha daglig fokus på kapasitet, drift og tilpasninger  

 

KPIer som kan si 
noe om virkning av 

Økt inntekt på ISF
Økning på gyn døgn basert på 
kapasitet 01.01.2017 0,0 0,0 500 500

Økt inntekt for fedrene på 
barselhotellet Etter prognosen 2016 01.01.2017 0,0 0,0 150 150

Ombygging av poliklinikk areal 
S301

Inkluderer økt inntekt og 
varekostnader. Krever ingen 
lønnskostnadsøkning 01.01.2017 0,0 0,0 2 483 2 483

Endring fra 5 ti l  3 seksjoner på 
fødebarsel og lav-og 
høyaktivitet

Slå sammen obsposten og føde 
A, barselhotellet og S405, føde B 
som per i  dag 01.03.2017 8,5 8,5 6 133 6 133

SUM 8,5 0,0 9 266 9 266

 
 Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

Plan 
Årseffekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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Mål og budsjett 2017  
Ortopedisk klinikk 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål  Måleparametere Frekvens Mål 2017 
Mål 1 (beskrivelse) Fleksibel 
bemanning og effektiv drift.  
 

Antall fastvakter og bruk 
av variabel lønn/ekstern 
innleie på sengepostene, 
variabel lønn for legene.  
 

Månedlig Ingen ekstern innleie 
og 50% reduksjon av 
fastvakter på 
sengeområdene. 
Halvering av «løs» 
overtid for legene 
(tilfeldig overtid).    

Mål 2 (beskrivelse) Ledende innen 
ortopedisk fag.  
 

Antall disputaser, antall 
artikler, antall foredrag   

Tertialvis 2 disputaser, 10 
artikler og 20 
foredrag 

Mål 3 (beskrivelse) Pasientens 
førstevalg 

Pasienttilfredshet (intern 
måling),  
NPR/GOPP tall på 
egendekning og 
gjestepasientoppgjør 

Tertialvis Pasienttilfredshet >90 
%.  
Økt egendeknings-
grad elektiv ortopedi 

Mål 4 (beskrivelse) God 
samhandling med 
primærhelsetjenesten 
 

Andel “Raskere tilbake” 
 

Månedlig 75% av all ryggkirurgi 
på Ski som «Raskere 
tilbake» 
 

 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 

dager 
73 65 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 1,3% 0% 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 70% 

(styrerapp) 
100% 

Pasientovernattinger i korridor 21 0 
 
Fra Sykehuspartner – “Tilgjengelighetsprosjektet” 
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Kort omtale av tiltakene for å oppnå målene 
• Legelister 6 mnd fram i tid 
• Regelmessige samarbeidsmøter mellom legetjenesten, pleietjenesten og 

kontortjenesten for å koordinere og kvalitetssikre aktivitetsplanene 
• Utnytte økt kapasitet (ekstra poliklinikk-rom og endring av Skadelegevakta til 

Ortopedisk akuttpoliklinikk) 
• Ventelistekoordinator på ortopedisk poliklinikk  

 
Korridorpasienter: 

• Definerte retningslinjer for hvilke pasienter som kan ligge på uteområder i KD 
(kar/thorax og uro) – akuttmottaket informert 

• Felles driftskoordinator på sengeområdene på Nbh for optimal sengeutnyttelse 
• Ved stenging av Ski sengepost så vil S305 bli driftet som 7 døgns post og dette 

forventes å løse korridorutfordringen 
• Tettere samarbeid med Samhandlingsavdelingen for å redusere antall UK pasienter? 
• Liggetid – kan denne reduseres for visse pasientgrupper (spes ikke-kirurgiske)? 

2) Aktivitet og kapasitet 
Kommentarer til budsjetterte aktivitetsforutsetninger 2017 og hvordan aktivitetsveksten løses 
innenfor tilgjengelig sengekapasitet. 
 

 
 

• Nedtak av ø-hjelps plantall på 10 millioner basert på 2015 og 2016 aktivitet 
(hovedsakelig lårhalsbrudd) 

• Nedtak av lette rygg-operasjoner på Nbh på 3 millioner i forhold til kapasitet og 
prognose 

• Opprettholder plantall på rygg-operasjoner på Ski tross lavere prognose i 2016 (og 
også PRT plantall) 

o Jobber systematisk for å øke egendekning 
o Omdisponerer kapasitet fra Nbh til Ski på lette ryggoperasjoner 

• Øke plantall på tung ryggkirurgi med 24% (21 operasjoner) for å kunne bidra i 
“operasjonsstue for alle” SOP prosjektet (økt elektiv kapasitet på ettermiddag en dag i 
uka). Tilsvarende økning i lønns- og varekostnader så en nettogevinst på 0 (vises 
derfor ikke i budsjett 2017 tiltaks-tabellen under) 

o Realistisk i forhold til behov for denne type behandling å øke plantallene (høye 
plantall i 2016 som har blitt realisert, ser mulighet for en ytterligere økning) 

• Øke plantall på DKS med 200 operasjoner pga økt kapasitet på tidlig oppstart og 
arbeid gjennom lunsjen. Netto gevinst på 518’ lagt inn i tabellen under.  

• Plantall på Ski sengepost er kun ryggoperasjonene (57 pluss 148 på PRT).  

Nordbyhagen
FinansieringOmsorgsnivåØH/Elekt Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L
ISF Døgn Elektivt 1 409     3 308   4 968   2,347   3,5        1 308         2 966   4 699   2,267   3,6        1 321     3 221   4 797     2,405   3,6        

Øhjelp 4 826     6 506   17 788 1,348   3,7        4 696         6 012   18 470 1,280   3,9        4 681     6 017   17 244   1,285   3,7        
Dag Elektivt 2 736     1 201   0,439   -        2 944         1 270   0,431   -        3 332     1 426   0,428   -        

Øhjelp 211        97       0,458   -        96             48       -      0,500   -        110        56       -        0,510   -        
Pol Elektivt 33 698    929      0,028   -        35 790       989      -      0,028   -        36 098    1 011   -        0,028   -        

Øhjelp 22 182    689      0,031   -        21 086       624      -      0,030   -        17 746    551      -        0,031   -        
PRT (Ski) Døgn Elektivt 148        259      148      1,750   1,0        79             123      83       1,557   1,1        148        259      148       1,750   1,0        

Dag Elektivt 300        139      0,462   -        324           140      -      0,432   -        300        130      -        0,434   -        
Pol Elektivt 1 200     34       0,028   -        1 672         57       -      0,034   -        1 200     42       -        0,035   -        

Utlendinger Døgn Elektivt 3            9         9         3,000   3,0        2               4         8         1,883   4,0        2            4         6           1,883   3,0        
Øhjelp 49          41       191      0,844   3,9        49             48       166      0,980   3,4        50          50       195       0,993   3,9        

Dag Elektivt 11          5         0,411   -        8               4         -      0,500   -        5            2         -        0,428   -        
Pol Elektivt 104        3         0,026   -        84             2         -      0,027   -        91          2         -        0,025   -        

Øhjelp 233        7         9         0,030   0,0        248           8         3         0,032   0,0        254        10       3           0,038   0,0        
Totalt 67 110    13 225 23 113 0,197   0,3        68 386       12 295 23 429 0,180   0,3        65 338    12 781 22 393   0,196   0,3        

Ski sengepost
Avdeling ØH/Elekt Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L
Avd Ski ortopElektivt Kir 57          107      57       1,884   1,0        47             73       54       1,553   1,1        57          91       57         1,600   1,0        

Med 425        276      2 387   0,649   5,6        388           268      2 153   0,691   5,5        
Øhjelp Kir + med 611        390      3 525   0,637   5,8        440           272      2 384   0,618   5,4        

Totalt 1 093     773      5 969   0,707   5,5        486           328      1 874   0,674   3,9        57          91       57         1,600   1,0        

Bud 2016 Progn 2016 Bud 2017

Bud 2016 Progn 2016 Bud 2017
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• Nedtak av plantall gir et lavere antall liggedøgn tilsvarende rundt 2,2 senger på 
Nordbyhagen 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Det er nedsatt prosjekt for å se på fremtidig bruk av “Skadelegevakta” i Nye Nord. Per 
begynnelsen av november så er det “Ortopedisk akuttpoliklinikk” og det er tapte inntekter og 
besparelse på kostnadssiden som er lagt inn i budsjett 2017. Dette vil endres dersom det blir 
bestemt at det skal bli et ortopedisk mottak.  
 
Det avventes en anbefaling fra utredningsprosjektet knyttet til utvikling av Ski sykehus frem 
mot 2030, særlig i forhold til dimensjoneringen av sengeposten. Det ligger som et 
budsjettiltak at S305 oppbemannes til å driftes som en 7 døgns post for å kunne ta høyde for 
å “ta tilbake” pasientene som per i dag overflyttes til Ski. I tillegg til endret drift på S305, 
utgjør nedtak i plantall en forventning på reduserte liggedøgn tilsvarende 2,2 senger som 
også vil kunne benyttes av pasientene som per i dag er på Ski sengepost.  
 

 
 

4) Oppfølging og resultatsikring 

OK har definerte mål og delmål, se pkt 1. Klinikken arbeider kontinuerlig med forankring hos 
de ansatte, blant annet gjennom fast spalte i klinikkens månedlige nyhetsbrev. Indikatorer for 
resultatoppnåelse følges opp i hver enkelt avdeling. Det mangler et overordnet 
resultatsikringsmøte på strategisk nivå – ortopedisk klinikkledergruppe (OKLG).  

KPIer som kan si 
noe om virkning 

Redusert aktivitet ved overgang 
fra Skadelegevakt til ortopedisk 
akuttpoliklikk

Redusere antall konsultasjoner med 4436 
som er 20% av budsjett for 2016 på 22 
182. Inkluderer tap av egenandeler for 
disse pasientene J 01.01.2017 -4 429

Reduserte varekostnader ved 
overgang til ortopedisk 
akuttpoliklikk

60 kroner per konsultasjon (4436 
konsultasjoner) J 01.01.2017 268

Besparelse pleiebemanning på 
Ortopedisk akuttpoliklinikk

Reduksjon av 3,97 årsverk på grunn av 
nedtak av aktivitet ved overgang til akutt-
pol og endret åpningstid fra kl 23 til 20 01.03.2017 3,3 3,3 2 333

Besparelse legetjenesten ved 
overgang til Ortopedisk 
akuttpoliklinikk

Reduksjon av 2 årsverk på grunn av 
nedtak av aktivitet ved overgang til 
akuttpol og endret organisering av legene 
på Ortopedisk klinikk 01.03.2017 1,7 1,7 1 500

Besparelse på legene ved å ta 
ned åpningstid på ortopedisk 
akutt-pol fra 23 til 20 2 leger i 6 timer per dag 365 dager i året 01.03.2017 0,8 0,8 1 239

Besparelse på merkantil ved å 
ta ned åpningstid på ortopedisk 
akutt-pol fra 23 til 20

Reduksjon på 1 årsverk ved redusert 
åpningstid fra 23 til 20 01.03.2017 0,8 0,8 470

DKS operasjonsprosjektet - 
tidlig oppstart og jobbe 
gjennom lunsjen man, tirs, ons 
og fre

200 inngrep (5 per uke i 40 uker) og 
inkluderer varekostnad og overføring av 
lønnsmidler til KD 01.01.2017 518

Økt aktivitet ved nytt 
undersøkelsesrom på S301

Inkluderer kostnad til en overlege og 
varekostnader forbundet med de 
polikliniske konsultasjonene (økning på 
2400 konsultasjoner) 01.01.2017 962

Spare 1 årsverk merkantil Ski 
fra 1 juli 2016 Realisert i 2016 - halvårseffekt i 2017 J 01.01.2017 300
Spare lønnsmidler til lege fra 1 
mars Legeårsverk 01.03.2017 142

Ski sengepost - Ski 2030

Se eget ark for utregninger (tatt høyde for 
inntekt, lønn og vare- og driftskostnader 
og betaling til KAD for ryggene). 01.04.2017 10 021

Drifte S305 som 7 døgns post
Se sammen med prosjekt Ski 2030. Inkl 
stenge ett tun på S105 eller S205 i helg 01.04.2017 -2 940

SUM 6,6 6,6 10 384

Type tiltak rapp.mal
Tiltak 
iverks

att

Antatt 
virknings-
tidspunkt

Plan 
Årseffekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2017
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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Det skal etableres et overordnet mål- og resultatsikringsmøte på et strategisk nivå. Det vil 
gjennomføres ved å være en fast sak på agendaen i klinikkledermøtene 1 x i måneden, den 
siste torsdagen i måneden. Avdelingssjefene redegjør i det månedlige oppfølgingsmøte/ 
resultatsikringsmøte for status og ved manglende resultatoppnåelse skisseres hvordan 
oppnå dette evt med bistand fra øvrige ledelse. Ansvar for resultatoppnåelse i klinikken har 
klinikkdirektør.  

I første møte med mål- og resultatsikring november 2016 vil OKLG jobbe ut hvilke indikatorer 
som skal følges opp på et overordnet strategisk nivå.  Førende for valg av indikatorer er at 
de skal virke motiverende ut i organisasjonen slik at måloppnåelse inspirerer til videre 
innsats. 
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Mål og budsjett 2017  
Medisinsk divisjon 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2016) 
Mål 2017 

Mål 1 - Budsjett og reduksjon av variabel lønn i sengeområder -1,2 mill. kr 
pr. mnd 

0 kr 
(bud.balanse) 

Mål 2 - Redusere liggetid innen alle fagområder i divisjonen - 
«riktig liggetid» 

3,25dager 3,2 dager 

Mål 3 - Redusere fraværskostnader sengeområder 9,41% 
(gj.snitt 12mnd) 

7,7 % 
(3 mill. kr) 

Mål 4 - Planlagte utreiser pr sengeområde målt i forhold til 
faktiske utreiser 

Ca 50 %  80 % 

 
• Mål område 1 - Budsjett og reduksjon av variabel lønn i sengeområder: Fulgt opp via 

resultatsikring gjennom hele 2016. Divisjonen viser god utvikling i resultater. I 2015 
overforbrukte sengeområder pr september 9,1 % over budsjettert plan mot 3,0 % i 
2016. I tillegg til oppfølging av budsjetterte bemanningsplaner følges fagdager og 
opplæring i sengeområder 

• Mål 2 - Redusere liggetid innen alle fagområder i divisjonen: Innsatsområde gjennom 
2015 og 2016 og viser gode resultater med redusert liggetid alle fagområder. 
Divisjonen har mål om ytterligere redusert liggetid innen alle fagområder ved bedre 
planlegging og at pasientene ikke skal oppleve medisinsk ubegrunnet ventetid. Dette 
er et av hovedtiltakene for resultatforbedrende tiltak i flerårsperioden 2017 - 2020. 
Avdelingene setter avdelingsvise mål som følges opp i lederlinjen og i resultatsikring. 
Det er et mål om å konkretisere bruk av frigjort kapasitet til økning av inntekter 
(døgn/dag/ poliklinikk), eventuelt reduksjon av kostnader. 

• Mål 3 - Redusere fraværskostnader sengeområder: Det er utarbeidet tiltaksskisse for 
målområdet og arbeidsgruppe er under etablering. Hovedområder er sykefravær med 
monitorering, tiltak og oppfølging, nærværstiltak og bruk av divisjonens 
nærværsforum og system for tilretteleggelser av helsemessige årsaker. I tillegg er 
prinsipper for vakterstatning og fraværsdekning sentralt og er planlagt som en del av 
divisjonens kapasitetsmøter og oppfølging 

• Mål 4 - Planlagte utreiser pr sengeområde målt i forhold til faktiske utreiser: Et tiltak 
som bidrar til bedret pasientlogistikk og – flyt, oversikt over kapasitet for bedre kunne 
avstemme kapasitetsbehov og tilgjengelig kapasitet som grunnlag for initiering av 
riktige tiltak. Bidra til god pasientflyt i akuttområdet og hindre opphoping og kritisk 
drift. Krevende logistikk og driftssituasjon er drivere for kostbare løsninger 

 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2016) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 

65 dager 
51,4 dager 48 dager 

- Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter skal reduseres til 
65 dager 

69,7 dager 65 dager 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 1,1 % 0 % 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 79,3 % 90 %  
Pasientovernattinger i korridor 81,4 

overnattinger 
40,7 

overnattinger 
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Divisjonen har målrettet arbeidet med å redusere fristbrudd, ventetider og etterslep.  
• Gjennomsnittlig ventetid var satt opp for avviklede pasienter i utsendt mal. Vi 

rapporter på både avviklede og ventende og har derfor delt opp slik at begge områder 
omfattes. Det er satt gjennomsnitt hittil i år og mål for begge områder  

• Fristbrudd har vært en del av divisjonens resultatsikring gjennom 2016 med ukentlig 
oppfølging, Systemet vil videreføres i 2017. Grunnet feilregistreringer vil det 
erfaringsvis være vanskelig å oppnå 0 % i visningsbildet selv om det i realiteten er 0 
fristbrudd. Dette må rettes særskilt fokus fremover i divisjonen og i sykehuset 

• Direktebooking har god utvikling i divisjonen og flere avdelinger har opp i mot 100 %. 
Avdelingsvise mål og planer. Det er fortsatt ikke rettet feil med pasienter som er 
vurdert over 4 måneder og derfor blir tallgrunnlaget feilaktig. Følges opp. 

• Pasientovernattinger i korridor er redusert betydelig gjennom 2016 sammenlignet 
med tidligere år. Medisinsk divisjon fortsetter systematisk arbeid med 
driftseffektivisering med blant annet strukturert visitt, utskrivingsrutiner, monitorering 
av utreiser og forløpsplaner for pasientene. Pasientovernattinger i korridor 
monitoreres og følges opp med driftsrelaterte forbedringstiltak . Tallene ovenfor 
representerer gjennomsnittlig antall overnattinger i korridor pr måned siste 12 mnd.  

2) Aktivitet og kapasitet 

 
 
Plantall 2017 er lagt med lav risiko. Veksten i totalt antall DRG-poeng er planlagt til 2 % fra 
2016 til 2017. Gitt disse tallene er planlagt gjennomsnittlig belegg i 2017 i de medisinske 
sengeområdene 92 %. Dette løses bl.a. ved redusert liggetid og større vekst i dag- og 
poliklinisk behandling enn i døgnopphold. 
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
 

 
 
Flere av tiltakene har fortsatt en forholdsvis høy risikoprofil. Noen av tiltakene er i 
konkretiseringsfase og ligger foreløpig overordnet i divisjonen. Det gjelder tiltakene knyttet til 
medikamenter, fraværskostnader og legekostnader. Tiltaket knyttet til innføring av 
Trombektomi ved Ahus forutsetter et positivt vedtak for å iverksette dette. Selv om man fullt 
ut skulle klare å gjennomføre tiltaket knyttet til medikamentkostnader, vil det likevel være 
svært usikkert om det vil føre til budsjettbalanse for denne gruppen siden den generelle 
kostnadsutviklingen for medikamenter er svært høy. 
 

4) Oppfølging og resultatsikring  
 
Divisjonen har gjennom hele 2016 benyttet resultatsikring som metode på tre områder 

• Budsjett og reduksjon av variabel lønn i sengeområder  
• Fristbrudd - Mål om 0 % fristbrudd 
• AML brudd - Etterleve arbeidsmiljølovens bestemmelser 

 
Områdene er fulgt opp med noe ulik tilnærming for resultatsikring spesielt med tanke på 
frekvens og innretning. Fristbrudd er fulgt opp ukentlig ved screening av øyeblikks data i 
forhold til fristbrudd ventende og fristbrudd 2 uker frem i tid. AML brudd er fulgt opp tertialvis 
og i månedlige driftsmøter med avdelingene.  
 
Resultatsikring budsjett og reduksjon av variabel lønn i sengeområder er fulgt opp med 
ukentlige datapakker med avdelingsvise og seksjonsvise oversikter for foregående uke, samt 
divisjonens resultat. Belegg og bemanning sees i sammenheng, og bemanningsdataene 
måler avvik mellom budsjettert bemanning og forbruk registret i vaktbok. Ukentlig er det 
gjennomført resultatsikringsmøter i divisjonens ledermøte.  
 
Oppfølging av budsjettområder fremover: 

• Divisjonen vil videreføre metodikk for resultatsikringsmøter som er innarbeidet og 
justere dette inn mot nye budsjettområder. I tillegg vil divisjonen gjøre utvalg av 
områder innen dag, pasientsikkerhet og drift.  Frekvens på resultatsikringsmøter vil 
være månedlig i ledergruppen. Datagrunnlag og verktøy vil utarbeides. Tidsbestemte 
spesifikke mål og konkret måltall på områder. Divisjonsdirektør leder møtene og 
avdelingssjefer sikrer oppfølging i egen avdeling 

• Daglige kapasitetsmøter på uke dager i henhold til mandat ledes av divisjonsdirektør. 
I møtene inkluderes screening av aktuelle data innen bemanning og driftsdata som 
blant annet utreiser  

Mulige tiltak i perioden 2017 2018 2019-20 Sum Kommentar til tiltaket

Redusere liggetid -3 000 -5 000 -3 000 -11 000 Netto inntektsøkning som flg av flere opphold grunnet frigjort sengekapasitet

Medikamentkostnader -3 000 -3 000 -2 000 -8 000
Reduksjon kost med 5 %, lavere kasseringsgrad, tidligere overgang til peroralt, 
indikasjonsstilling medikamenter, behandlingslengde

Fraværskostnader SO -3 000 -3 000 -6 000 Reduksjon i fravær og bruk av vikarer ved fravær

Reduksjon senger Geriatri -4 800 -4 800 Reduksjon i antall senger fra 2016 til 2017

Stab-/støttefunksjoner -900 -900 -1 800 Stab/støtte sentralt og desentralt i Med.div, halvårseffekt 2017

Alerisavtalen opphører -2 000 -2 000 Netto effekt ved gjennomføring av beregnet Business case
Reduksjon legekostnader -2 000 -2 000 -4 000 Ekstra LIS-stillinger 2016, Bemanningsplaner leger, fraværskostnader, vaktplaner
Trombektomi -1 500 -4 100 -5 600 1/3 aktivitet i 2017, 25 % usikkerhet
Endret vaktordning Endokr. -400 -400 Reduksjon i vakanslønn og økt poliklinisk aktivitet
Poliklinikk -5 600 -5 600 SKF og Gastrolab
Overlege MO -750 -750 Resteffekt fra 2016, gikk av med pensjon 01. juli.

Sum -26 950 -18 000 -5 000 -49 950
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• Budsjettområder vil følges opp i lederavtaler med avdelingssjefer og i lederlinjen 
• Divisjonsdirektør månedlige driftsmøter med avdelinger 
• Avdelingssjefer sikrer avdelingsvis oppfølging i lederlinjen 
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Mål og budsjett 2017  
Barne- og ungdomsklinikken 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 

Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 16) 

Mål 2017 

1 Lykkes med omorganisering av ABU  Økonomisk 
balanse 

2  LTM – antall undersøkelser  100 
3 Tverrfaglige konsultasjoner med veiledning og undervisning i etterkant.  20 
4 MR – antall undersøkelser  260 

 
Ad 1 
2017 vil være første år med full drift for ABU i ny organisasjon. Barnemottak er flyttet til 4 etasje, og 
organisert sammen med barnemedisinsk seksjon. I tillegg er det opprettet Avansert Hjemmesykehus 
der vi tilbyr spesialisthelstjeneste til en del av våre pasienter. Det er lagt inn en innsparing på totalt 4,2 
mill. knyttet til dette i 2017. Det er av stor betydning at BUK lykkes med dette tiltaket, og det er lagt inn 
betydelig innsats og ressurser for å lykkes. I tillegg til økonomi vil både utvikling av nødvendig 
kompetanse og arbeidsmiljø bli fulgt tett gjennom året. 
 
Ad 2 
Barn og ungdom innlegges ved Nevroklinikken for 24- eller 48- timers EEG-registrering med 
videoovervåkning. Det kjøpes høsten 2016 inn nytt utstyr ved Nevroklinikken. Dette inkluderer 
programvare som gjør at nevrofysiolog bruker noe kortere tid på beskrivelse (anslått til 30 % 
tidsbesparelse). BUK tar halve kostnaden. BUK overfører også midler etter avtale med Nevroklinikken 
for bemanningsutgifter der. Reduserer gjestepasientkostnader fra SSE og gir inntekt. 
 
Ad 3 
Redusere gjestepasientkostnader fra SSE gjennom en riktigere oppgavefordeling mellom Ahus som 
områdesykehus og nasjonale funksjoner på SSE, og dermed også få mer ut av hver helsekrone = et 
godt tilbud til flere. Tiltakene er å: 

• Bygge opp egen kompetanse og kapasitet til å tilby tverrfaglig utredning av kognitiv funksjon 
og forutsetninger, integrert med undervisning og veiledning til foreldre og lokale fagpersoner 
der det er behov for dette.  

• Intensivere dialog med SSE både på høyt administrativt og faglig nivå for å sikre riktige 
pasienter til riktig omsorgsnivå til riktig kostnad. 
 

Ad 4 
Øke antall MR undersøkelse i narkose med 130 pasienter til i alt 260 pasienter i 2017. Pasienter med 
behov for 3T MR undersøkelser skal kunne få sin undersøkelse på Ahus og ikke henvises til OUS. 
Per 03.11.16 er det totalt 51 pasienter som venter på MR undersøkelse, herav er det 24 pasienter der 
tidsfristen er passert. Alle ø-hjelpspasienter som kan vente til nestkommende «MR dag» blir satt opp 
på ordinær anestesidag, slik at ø-hjelpspasientene konkurrer med de elektive pasientene. 
 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 

dager 
47 55 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,3 0 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 86 90 
Pasientovernattinger i korridor 0 0 
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2) Aktivitet og kapasitet 
Kommentarer til budsjetterte aktivitetsforutsetninger 2017 og hvordan aktivitetsveksten løses 
innenfor tilgjengelig sengekapasitet. 
 

 
 
På poliklinikk øker BUK plantall med ca 8% i forhold til prognose 2016. Dette er relatert til 
prosjekt der vi bygger om og tar i bruk flere rom på poliklinikken, samt en bevisst strategi der 
vi endrer aktivitet fra døgn til poliklinikk der det er riktig. På døgn legger vi inn en moderat 
økning på 2% i forhold til prognose 2016. Dette er relatert til noe økt elektiv aktivitet og 
befolkningsvekst. 
 
Ungdomsmedisin, sosialpediatri og Pedsafe er spesielle områder der BUK er aktive. 
Ungdomsmedisin videreføres etter prosjekt. Når det gjelder sosialpediatri, så er vi i ferd med 
å få på plass en avtale med Stanens Barnehus Moss(SBM) der BUK skal bidra med 
ressurser inn. Dette finansieres fra SBM.  
 
Det jobbes også aktivt med å etablere et nasjonalt nettverk på Pedsafe, dette  med delvis 
ekstern finansiering fra Barnelegeforeningens kvalitetsfond. 
 
3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Barne- og ungdomsklinikkens omstillingskrav for 2017 er 6,46 millioner. Etter tiltak, ref. tabell 
nedenfor, er utfordringen redusert til 0,95 millioner. Kompensasjon gitt for befolkningsvekst 
benyttes til å løse restutfordring. 
 

 
 
Det er en viss risiko knyttet til å lykkes med omorganiseringen i ABU. Avdelingen blir 
komprimert, og et nytt konsept er tatt i bruk(AHS). Færre ansatte, og færre senger i arealene 
på Nordbyhagen er problematisert, spesielt i høysesong. AHS vil kompensere for dette, slik 
at reduksjonen i antall senger totalt sett er moderat. Det er planlagt spesielle tiltak for å 
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håndtere stor pasientpågang, kompetansebygging og transport av pasientene. Det siste 
relatert til lenger avstand mellom Akuttmottak og Barnemottak. 
Den økonomiske risikoen i dette tiltaket er i hovedsak at det kan bli mer bruk av 
merarbeid/overtid grunnet behov for kompetanse som er vanskelig å rekruttere utenfra. 
 
Det er også en risiko knyttet til at Ahus ikke lykkes med å få ned gjestepasientkostnadene fra 
SSE, slik at totalkostnadene på denne pasientgruppen øker. Det må derfor opprettholdes en 
tett kommunikasjon med SSB, både administrativt og på fag. Dette for å sikre at alle 
pasienter som vi kan håndtere på Ahus blir henvist til oss.  
Økningen av antallet LTM- og MR-undersøkelser tas i drift i BUK, altså uten at det tildeles 
ekstra ressurser internt. I tillegg overfører BUK midler til andre divisjoner. Både på grunn av 
avhengigheten av andre divisjoner og eksterne faktorer som henvisningspraksis (tilknyttet 
LTM), og det er lagt inn inntekter knyttet til økt aktivitet, vil tiltakene fulgt tett for å redusere 
risiko.   
 

4) Oppfølging og resultatsikring 
Oppfølging av de enkelte tiltakene er lagt til avdelingssjefene som har ansvaret for tiltakene. 
Det blir månedlig rapportering på aktivitetsdata, bemanningssituasjon, gjestepasientregnskap 
og regnskap spesifikt relatert til det enkelte tiltak. Dette legges inn i allerede eksisterende 
rutine for oppfølging av drift og regnskap i BUK.  
 
I tillegg vil tiltaket omorganisering/AHS bli fulgt spesielt i forhold til utarbeidede 
handlingsplaner på kompetanse og arbeidsmiljø. Tiltak vil bli fulgt opp i forbindelse med 
lederavtaler både på nivå 3 og 4. BUK har innført tavlemøter. 
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Mål og budsjett 2017  
Divisjon diagnostikk og teknologi 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017 er som følger: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål (oppfølging månedlig)  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2016) 
Måltall 2017 

Mål 1 Inntektssikring   Iht. budsjett 
Mål 2 Kontroll bemanning  Iht. budsjett 
Mål 3 Hverdagsrasjonalisering  Iht. budsjett 
Mål 4 Behandlingshjelpemidler – overvåke styringsfart/kontroll 
på vekst 

Årlig vekst 
2015/2016 er 15 

% 

Mindre enn 13 % 
årlig økning i 2017 

 
Kort omtale av tiltakene for å oppnå målene beskrives under punkt 3. 
 
Foretakets hovedmål (oppfølging månedlig) Beskrivelse 

av tiltak 
Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2016) 

Måltall 
2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke 
fristbrudd: 

   

- Pasienter opplever ikke fristbrudd  Kontinuerlig 
overvåkning 

av 
måloppnåelse 

for 
optimalisering 

av drift ved 
avvik 

BDA 0%  

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i 
samme brev 

Kontinuerlig 
overvåkning 

av 
måloppnåelse 

for 
optimalisering 

av drift ved 
avvik 

BDA/IMTRA/PA 100% 

 

2) Aktivitet og kapasitet 
 
DDT presenterer og overvåker uttak av diagnostiske tjenester. Kartlegge aktuelle områder og 
vurdere oppfølgingsparametre. 
 
Det planlegges tiltak for å dempe diagnostisk styringsfart, se nedenfor 
 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Divisjonen vil trolig også i 2017 utfordres økonomisk, blant annet gjennom pakkeforløpene 
for kreft, som treffer flere fagområder; Avdeling for patologi (store komplekse prøvemengder 
pr pasient med kostbare biomarkører), Bildediagnostisk avdeling (store komplekse 
bildeserier pr pasient), Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (økt fokus på 
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pasienttilpasset blodprodukter med omfattende individuelle analysebehov) og Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (stor etterspørsel og vekst innen molekylære 
analyser; eks ifbm. pasienttilpasset medisin)Alle områdene utfordres gjennom manglende 
harmoni mellom etterspørsel, bemanning, ny teknologi/utstyr og areal.  
Området Behandlingshjelpemidler har i 2015 og estimert 2016 hatt en tjenesteuttaksvekst på 
ca 7.5 mill/år. Styringsfarten er dempet noe gjennom flere tiltak, men vil trolig fortsette sin 
vekst. Dette sees nasjonalt.  
 
Det regionale digitale fornyingsprogrammet utfordrer gjennom stort behov for personell, som 
blant annet medfører at sykehuset må rekruttere bemanning slik at gjennomføringen ivaretas 
ihht plan fra Helse Sør-Øst.  
 
Nedenfor oppsummeres tiltakene for innfrielse av krav gitt divisjonen for 2017.  

 
 
I understående tabell vises vurdert samlet økonomisk risiko ved tiltakene knyttet til 
gjennomføring (tid) og effekt (kr) og de risikoreduserende tiltak som er planlagt på 
nåværende tidspunkt.  
 

 
 
Risikoreduserende tiltak:  
 
Inntektssikring:  
BDA: Bestilt endring gjennom Sykehuspartner (sep.2016) 
IMTRA: Opprettet kontakt med Hematologisk poliklinikk, for samarbeid om tiltak som sikrer 
DRG inntekt (sep. 2016) 
 
Virksomhetsovergripende tiltak: 
Konkretisering av års effekt, ferdigstilles etter ferdig kartlegging av tiltaket. Uteblir estimert 
års effekt må andre tiltak utarbeides, ikke konkretisert pr 3.11.2016 
 
Andre nye tiltak med forventet gevinst for sykehuset (ikke beregnet årseffekt, krever 
deltakelse fra klinisk virksomhet):  

  
Ansvarlig  Forslag til utredning 
Bildediagnostisk avdeling Intervensjon, konvertering fra klinikk til BDA (konvertering fra 

kirurgiske prosedyrer) 
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Avdeling for patologi Punksjonscytologi, konvertering fra klinikk til PA (direkte 
diagnostikk mens pasient venter) 

Tverrfaglig 
laboratoriemedisin og 
medisinsk biokjemi/Avdeling 
for patologi 

Kreftmarkører (etablere flere egne 
immunhistokjemiske/molekylære analyser for støtte til 
persontilpasset medisinering) 
 

Immunologisk og 
transfusjonsmedisinsk 
avdeling 

Transfusjon sykehjem/KAD (holde pasienten uten for 
sykehuset) 

Immunologisk og 
transfusjonsmedisinsk 
avdeling 

Implementere “Pasient Blood Management” på sykehuset 
(Lavere forbruk av blodkomponenter og blodprodukter) 
 

Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern 

Konkretisere arbeid rettet mot reduksjon av 
sykehusinfeksjoner (redusere liggetid) 
 

Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern 

Gjennom antibiotika styringsprogrammet, redusere forbruket 
med 30% fra 2012 nivå (raskere behandling/redusert 
liggetid) 
 

Hele divisjonen Aktivitetsovervåkning konkretisert på rett nivå i klinisk 
virksomhet (demping av diagnostisk vekst) 

 

4) Oppfølging og resultatsikring 
 
Beskrivelse:  
 

• Månedlig oppfølging av avdelinger (virksomhetsstyrings møter) 
• Ih.t virksomstyringsprosedyre i DDT EQS ID 29639 
• Møte mellom avdelingssjef og direktør – controller og HR fra sentral stab 

deltar. Evt. deltar seksjonsleder/-e 
• Møtet tar utgangspunkt i skriftlig rapport jf. mal i EQS ID 29639 

• Avdelingssjef presenterer avdelingens mål ref. relasjon til mål under 
punkt 1.  

• Presenterer status/måloppnåelse (Ja/Nei) – ved Nei presenteres 
håndtering jf. resultatsikring og derav nye tiltak.  

• Månedlig resultatsikring i divisjonsledermøter 
• Gjennomgang en gang pr måned (økonomi, HR, aktivitet) 
• Prioriterer områder med uønsket styringsfart 
• Vi jobber kontinuerlig med å bedre forståelsen av felles eierskap til hvordan 

levere innen gitte rammer til beste for pasienten.  
• Ukentlig kapasitetsmøter (BDA) 

• Tavlemøter gjennomføres i BDA, merkantil gruppe hver mandag 
• Lederavtaler 

• Avdelingens mål implementert i lederavtaler med gjennomgang i 
lederavtaleoppfølgingsmøter og oppfølging jf. mnd. oppfølging av avdeling. 

• Avdelingssjef viderefører krav om resultatsikring gjennom nivå 4 og 5 iht. 
avdelingens delmål for understøttelse av divisjonens hovedmål. 
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Mål og budsjett 2017  
Divisjon psykisk helsevern 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonens hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Mål 1 Produktivitet i DPS poliklinikk samlet (konsultasjon pr behandler pr 
dag) 

2 2,2 

Mål 2 Kapasitetsutnyttelse døgnavdelinger VOP 82 % 85 % 
Mål 3 Gjestepasientutgifter rusbehandling OUS og SI pr måned 3,1 mill. 1,8 mill. 
Mål 4 Budsjettresultat/avvik kliniske avdelinger pr måned +1,3 mill. +1,5 mill. 

 
Kort omtale av tiltakene for å oppnå målene. 

• Bedret logistikk poliklinikker.  
• Utrede nye omstillingstiltak i døgntilbud VOP.  
• Samarbeid med andre HF om pasientstrøm rusbehandling og styrke elementer i eget 

rusbehandlingstilbud.  
• Videreføre rutine for budsjett og økonomistyring. 

 
Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 

dager 
54 % 54 % 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,6 % 0,6 % 
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 82 % 85 % 
Pasientovernattinger i korridor 0 0 

 

2) Aktivitet og kapasitet 
Det er ikke forutsatt aktivitetsvekst i døgnavdelinger innen psykisk helsevern og TSB. Vekst 
er forutsatt å skje i poliklinisk og ambulant aktivitet. Enkelte poliklinikker styrkes i budsjett 
2017 med nye behandlerstillinger.  
 
Det vil bli foretatt justering av plantall for poliklinikkene som følge av at det innføres ISF for 
poliklinikk psykisk helsevern og TSB fra 2017. Polikliniske konsultasjoner BUP er i plantall og 
rapportert aktivitet ikke basert på samme systematikk som øvrige poliklinikk innen psykisk 
helsevern. Dette vil bli korrigert ved utarbeidelse av endelige plantall for 2017. 
 
Det er ikke rapportert dagopphold BUP i 2016 i forbindelse med BUP-data er erstattet med 
DIPS. Det kan som følge av dette være behov for justering av plantall 2017 for 
døgnopphold/liggedøgn i tillegg til justeringen av polikliniske konsultasjoner. 
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
De planlagte tiltakene for økt poliklinisk aktivitet og generell effektivisering er innarbeidet i 
budsjettet 2017. Behov og muligheter for omstilling rusbehandling er under utredning og 
sees i sammenheng med reduksjon av gjestepasientutgifter til rusbehandling, samt 
styringsfart 2016 som følge av noe redusert aktivitet ved enkelte døgnbehandlingsenheter. 
 

 
 
  

VoP Bud 2016 Estimat 2016 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling (VOP) 3 715 3 715 3 715
Antall liggedøgn døgnbehandling 64 131 62 931 64 131
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 133 263 136 263 135 928

BuP Bud 2016 Estimat 2016 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling (BUP) 100 100 120
Antall liggedøgn døgnbehandling 6 351 6 751 6 351
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 88 800 88 800 90 576

Rus Bud 2016 Estimat 2016 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling (TSB) 785 785 733
Antall liggedøgn døgnbehandling 21 718 18 418 21 718
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 26 138 26 138 26 661

Økt aktivitet Økt poliklinisk aktivitet 01.01.2017 5,0 5,0 -826 -826

Effektivisering Generell effektivisering 01.01.2017 0,0 0,0 5 000 5 000

Omstilling Justering av kapasitet rusbehandnlingstilbud 01.01.2017 0,0 0,0 3 000 3 000

SUM 5,0 5,0 7 174 7 174

 
 Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

Plan 
Årseffekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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4) Oppfølging og resultatsikring 
Kort beskrivelse av divisjonens modell for oppfølging og resultatsikring av divisjonens tiltak 
for å løse den økonomiske utfordringen og de prioriterte mål beskrevet i punkt 1 
 

 
 
 
  

 Ledernivå Frekvens Ansvar Beskrivelse 
Flytmøte 
(Kapasitetsmøte
t) 

N2-N3 Ukentlig Divisjondirektør
/ 
Avdelingssjefer 

Ledes av akuttpsykiatrisk avdeling: Alle kliniske avdelingene i 
divisjonen er representert. Sikre hensiktsmessige pasientforløp i 
divisjonen.  

Tavlemøter N4-N5 Ukentlig Avdelingssjefer/ 
seksjonssjefer 

Vurderes implementer i noen avdelinger. 

Resultatmøter N2-n4 (n5) Månedlig Divisjonsdirektø
r/ 
Avdelingssjefer/ 
Seksjonssjefer 

Prosessbeskrivelse gjennomføring av resultatmøter. 
Måleskjema pr. avdeling:  

Måltall, Arbeidsmål/milepæler, Frist, 
Resultatvurdering.  
JA  – resultatet vil oppnås som avtalt og til avtalt tid:   
Hvilke risikoer ser du fremover – og hvilke tiltak krever 
eventuelt dette? 
NEI – resultatet vil ikke oppnås som avtalt, eller til 
avtalt tid :  
Hva har du tenkt å gjøre med det – og hvilke beslutninger 
krever dette? 

LGG N2 og N3 Tertial Divisjonsdirektø
r/ 
Avdelingssjefer 

Risikovurdering – måloppnåelse styringsmål 
Oppfølging OBD 

Lederavtaler N2-N4 (N5) Halvårlig Divisjonsdirektø
r/ 
Avdelingssjefer/ 
Seksjonssjefer 

3 hovedmål m/tiltak/Frist/Evaluering.  
Egenutvikling ses i sammenheng med Ahus lederkrav, og egen 
utvikling i forhold til disse kravene.  

Handlingsplan
er 

N2-N3 Årlig Divisjonsdirektø
r/ 
Avdelingssjefer 

Inndelt i fire målområder: 
1. Pasientbehandling 
2. Forskning og fagutvikling 
3. Arbeidsmiljø 
4. Ressursstyring 

Handlingsplanene evalueres i ledermøter med fokus på 
avhengigheter mellom avdelinger/seksjoner før de iverksettes. 
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Mål og budsjett 2017  
Divisjon Facilities Management 

 

1) Mål 2017  
 
Mål 2017 
Divisjonen skal kvantifisere måltall for relevante hovedmål i 2017: 
 
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 16) 
Mål 2017 

Mål 1: Konkurransedyktighet: Primært: Enhetskost* egentrend 
ned på alle tjenester 

Måltall ikke 
tilgjengelige 

før 2017 

Egentrend 
ned 

Mål 2 Konkurransedyktighet: Sekundært: Enhetskost* relativ 
trend til benchpartnere ned på alle områder 

Måltall ikke 
tilgjengelige 

før 2017 

Relativ trend 
ned 

Mål 3 Konkurransedyktighet: Kvalitet: Positiv trend på alle KPI 
som ikke står i grønn 

Uendret Alle i grønn 

Mål 4 Konkurransekultur: Alle medarbeidere i organisasjonen 
skal personlig kjenne og forstå sin enhets konkurransestrategi.  

Fokus vært 
å engasjere 

N4 

Som 
beskrevet. N4 

engasjere 
sine 

medarbeidere 
 
 

2) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Den økonomiske utfordringen for 2017 for DFM er ca. 10MNOK ned fra 2016 budsjett. 
 
Tiltakene for å absorbere 2017 utfordring er til dels basert på bedre enn forventet effekt ved 
gjennomføring av DFM tiltaksliste på 83 tiltak for 2015. Men hovedgrepet i år, også for 2017 
er å vende oppmerksomheten bort fra budsjettiltak og over på kontinuerlig forbedringsarbeid 
med å bringe ned enhetskostnadene for hver enkelt tjeneste inkrementelt.  
 
Dette forbedringsarbeidet med enhetskost gjøres gjennom å sette mål for trendutvikling, så 
måle denne utviklingen gjennom benchmark internt, -og eksternt mot andre sykehus, for å 
deretter arbeide med forbedringsarbeid basert på best praksis fra andre sykehus, egen 
bransje på fagnivå eller egen analyse.  
Det er en essensiell trekk ved dette at arbeidet er basert på delegert ansvar og myndighet, 
ikke sentralstyrt forbedring. Eierskapet skal ligge på eget ledernivå slik at for eksempel nivå 4 
skal være drivkraft i utvikling og forbedring av sitt område, ikke bare en gjennomfører. 
 
Man kan ikke være konkluderende men antagelsen er at denne delegerte modellen med 
fokus på å forbedre enhetskosten, eller produktiviteten om man vil, gir en effekt utover de 
konkrete tiltak hver leder setter i verk ved at det er på dagsorden kontinuerlig. Det mener vi 
samlet sett gir den effekt at vår årsprognose er sterk nok til at vi kan absorbere 2017 
utfordring uten sentralstyrte budsjettiltak. Om det skulle vise seg å ikke holde utover året, vil 
vi revurdere strategien. Men nå er fokus på å implementere vår konkurranse-
dyktighetsstrategi i hele organisasjonen til det sitter i ryggmargen. 
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3) Oppfølging og resultatsikring 
Divisjonens oppfølging og resultatsikring er strukturert som følger: 
 

1. Alle ledere uansett nivå i organisasjonen skal ha tilnærmet lik ansvarsbeskrivelse 
hvor det bla eksplisitt er uttrykt: 

I. Komplett fag og leveranseansvar og myndighet  
II. Komplett utviklingsansvar og myndighet  
III. Komplett ansvar og myndighet for konkurranseevne og kultur til de tjenester som tilligger avdelingen.  

 
2. Alle ledere uansett nivå skal ha tilnærmet lik lederavtale, da med sine delmål som 

skal understøtte disse: 
a. Konkurransedyktighet: 

i. Primært: Enhetskost* egentrend ned på alle tjenester 
ii. Sekundært: Enhetskost* relativ trend til benchpartnere ned på alle områder 

b. Kvalitet: Positiv trend på alle KPI som ikke står i grønn 
c. Konkurransekultur: Aktiviteter/stimuli/grep gjennomført for å understøtte utvikling av 

konkurransekultur i egen organisasjon 
d. Demonstrert vilje til samhandling på tvers av egen organisasjon 
e. Autorisasjon: overholde eget budsjett* 

 
3. Måling av resultat gjennom benchmarking, og statusrapport på initiativer. Det er 

behov for å innføre en større hyppighet på benchmarking enn årlig som nå. Vi 
diskuterer mulighetene for tertialmessig intern benchmarking. Vi har utviklet et eget 
dashboard som gir oversikt over divisjonen pr enkelttjeneste i dimensjonene 

a. KPI 
b. Kundeundersøkelse 
c. Egentrend enhetskost 
d. Trend bench mot andre foretak 
e. Årsprognose 

Dashboardet benyttes i de fleste rapporteringssammenhenger selv om 
oppdateringsfrekvensen varierer betydelig mellom de ulike målingsperspektive. 
 

4. Driftsmessig oppfølging gjennom 1-1 månedlige/2månedlige statussamtaler, og 
gjennom halv og helårssamtale eksplisitt. Vi har innført modellen fra Sundvollen (Mål: 
Ja/Nei, Hvordan, Runde rundt bordet: Jeg synes du skal..)i oktober med månedlig 
oppfølging. Dette er tenkt brukt i avdelingsmøtene tilsvarende. Modellen erstatter 
deler av 1-1 statussamtalene. Det rapporteres pr tertial for AD på overnevnte 
dashbord og en rekke andre faktorer. 
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DRØFTINGSPROTOKOLL 

 
14.november 2016 ble det avholdt drøftingsmøte av forslag til budsjett for 2017 etter 
bestemmelsene i hovedavtalens §30, Drøftelser om virksomhetens ordinære drift, samt 
Arbeidsmiljølovens § 8-2, Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting, og § 6-2(4), 
Verneombudets oppgaver. 
 
Deltakere på drøftingsmøtet fra HTV: 
Kai Øivind Brenden (NSF), Brita Haugum (Forskerforbundet), Anette Johannessen (Dnj), 
Elisabeth Lysaker (NITO), Elna Knutsen (Fagforbundet), Håvard Ravnestad (YLF/Dnlf), 
Therese Schrøder (Delta), Berit Langset (NSF), Janne Olsen (NETF), Bente Werner 
(Fagforbundet) 

Finn Halvorsen (HVO) og Morten Grønlie (HVO) var til stede fra vernetjenesten. 
 

Deltakere på drøftingsmøtet fra arbeidsgiver: 
Øystein Mæland, Jørn Limi og Hilde Alstad 
 
 
1. Grunnlaget for drøftingen 
Til drøftingsmøtet var følgende dokumenter oversendt i epost av 10.11.16 fra 
økonomidirektør: 

• Drøftingsnotat 
• Utkast til styresak 82 -16 Mål og budsjett 2017 

 
 
2. Arbeidsgiver uttalte i saken: 
Saken ble kort presentert av økonomidirektør Jørn Limi. Det ble vist til utsendt utkast til 
styresak 83-16, Mål og budsjett 2017. Videre var dokumentasjon fra involvering og 
medvirkning på divisjon- og avdelingsnivå samlet og tilgjengeliggjort i en egen perm til møtet.  
 
Utkast til sak om “Mål og budsjett 2017” vedlegges dette drøftingsnotatet. Budsjettprosessen 
har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og hatt som 
hovedmål: 

• Å sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele 
organisasjonen, ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum 
avdelingsnivå 

• Å sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige 
budsjettrammer for fireårsperioden 2017-20, og å videreføre et felles malverk for 4-
årige tiltaksplaner. 
 

Budsjettprosessen 2017 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2017-20. Dette ga de overordnede økonomiske føringer for 2017. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i mai måned en mål- og budsjettprosess som har pågått frem til medio 
november og presenteres i sak 83-16. 
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For å skape en økonomisk bæreevne har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et 
behov for å generere et årlig overskudd i størrelsesorden 200 mill kr i 2020. Sammen med 
regional tilført likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette iht prioriteringer i 
langtidsplanen et tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og 
understøtte løpende virksomhetsutvikling.  

For 2016 er økonomisk prognose per oktober et resultat i størrelsesorden 0-20 mill kr. Dette 
er lavere enn årets budsjettkrav fra Helse Sør-Øst, men en vesentlig forbedring 
sammenlignet med tidligere år. For å fortsette den positive utviklingen i retning av en 
langsiktig bærekraftig økonomi fremlegges et budsjett for 2017 med et overskuddsmål på 
144 mill kroner. Dette målet er også i henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst. 

Gitt dagens driftsmessige og økonomiske situasjon har budsjettprosessen vært krevende. 
Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger og det er 
utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle nivåer av virksomheten. Gjennomføringen av 
tiltakene har likevel en betydelig gjennomføringsrisiko, både når det gjelder forventet 
tidspunkt for realisering og omfanget av de økonomiske effekter. For å kompensere for 
denne risikoen er det innført en modell med krav om kontinuerlig arbeid med nye 
forbedringstiltak.  

Foretaket har gjennom budsjettprosessen prioritert noen satsinger på identifiserte 
flaskehalser og områder av stor faglig betydning. Dette gjelder i første omgang en fortsatt 
prioritering av investeringsmidler til diagnostikk og ombygging i Barne- og ungdomsklinikken 
for å frigjøre pasientrom for å dekke inn økt behov innenfor andre fagområder. Som direkte 
konsekvens av bedringen i driftsøkonomien i 2016 ble det ved behandlingen av 
investeringsbudsjettet for 2017 vedtatt å benytte et eventuelt overskudd i 2016 til investering 
i en operasjonsrobot.  

 
 
3. Representantene for hovedtillitsvalgte og vernetjenesten uttalte i saken: 
 
  
Delta: 

Vedr. medvirkning og involvering: Deltas opplever varierende grad av medvirkning i 
budsjettprosessen. Deltas tillitsvalgte har vært invitert til å delta i møter, dessverre oppleves 
møtene ofte som en arena for å informere, og det oppleves lite rom for innspill og diskusjon. I 
et tilfelle informeres det om at beslutning allerede er fattet på det tidspunktet Deltas 
tillitsvalgte informeres. Delta ønsker å være en samarbeidspartner i prosesser og vi ønsker å 
være en bidragsyter til å være med å forankre nødvendige endringer i foretaket. Delta ønsker 
å bringe fra Divisjon for psykisk helsevern som eksempel. Delta opplever god medvirkning i 
både divisjonen og ute i avdelingene.  Delta slutter seg til NSF forslag om plan for 
medvirkning i fremtidige prosesser.  

Delta har forståelse for og ser at det er et krevendebudsjett, og er bekymret for risikoen 
knyttet til gjennomføringen av en del av de foreslåtte tiltakene. Delta anerkjenner det gode 
arbeidet som er lagt ned i hele foretaket, spesielt ute i divisjonene og avdelingene. Delta 
minner om viktigheten av å kommunisere og synligjøre de bedrede resultatene for foretakets 
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økonomiske situasjon. Dette er viktig for å motivere til ytterligere gjennomføring og 
kontinuering av allerede påbegynte tiltak og nye budsjetttiltak også i 2017.  

Delta har mottatt innspill fra KK- kontortjenesten. Delta er bekymret for et av forslagene til 
innsparingstiltak som går på å stenge en eller flere ekspedisjoner i ukedager og/eller på 
kveld og helg. Kontortjenesten på KK har over flere år redusert bemanningen til tross for flere 
nye oppgaver. Bemanningen kan ikke reduseres ytterligere uten at dette vil gå utover andre 
yrkesgrupper ved at oppgaver må flyttes. Delta er bekymret for at flere av forslagene i 
budsjett i flere av divisjonene ligger knyttet til reduksjon av støttepersonell og stiller spørsmål 
om dette vil gi en kostnadsreduksjon på sikt.  

Delta slutter seg ellers til innspill fra de andre organisasjonene.  

 

Ergoterapeutene: 

De årlige Budsjettforhandlinger er en prosess hvor fokuset for lett blir penger og ikke kvalitet 
på tjenesten. Medlemmene opplever at begreper som større innsparing, kortere liggetid og 
økt effektivisering er sentrale hvert år. Hvert år gjør ansatte stadige tilpasninger for å nå 
sykehusets økonomiske mål, mens våre faglige og pasientnære tiltak lider.  Flere pasienter, 
kortere liggetid og færre ansatte er ofte ikke forenlig med I møte med pasienten i et 
medmenneskelig og faglig perspektiv. 

Ergoterapeutene støtter forslaget fra Norsk sykepleierforbunds forslag om «at partene våren 
2017 setter ned en partssammensatt gruppe som utarbeider en beskrivelse av hvordan 
budsjettprosessen skal ivareta en nødvendig medvirkning i hele budsjettprosessen». 

Det er kommet frem mange gode innspill også fra de andre organisasjonene som 
ergoterapeutene støtter. 

 

NITO: 

NITO ser at det har vært bra med medvirkning i arbeidet med budsjett 2017 for våre 
tillitsvalgte, men det er alltid rom for forbedringer, vi støtter derfor NSF sitt forslag om et 
partssammensatt gruppe for å se på prosessen.  

Vi deler de andre foreningenes bekymring for gjennomførbarheten for alle tiltakene som er 
skissert, og det er viktig med bred involvering av de ansatte for at de skal bli realisert. 

Det har blitt gjort veldig mye bra i løpet av 2016, da særlig med tanke på 
kapasitetsutfordringen Ahus hadde.  

NITO slutter seg ellers til de andre foreningenes innspill, 
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Norsk fysioterapiforbund: 

Norsk fysioterapiforbund er positive til at det er økt fokus på involvering og medvirkning, men 
vi også opplever at det blir formidlet informasjon på møter, og at det ikke reel mulighet til 
medvirkning.  

Vi ser at det har blitt jobbet godt i foretaket i løpet av 2016, slik at bl.a. korridorovernattinger 
har blitt redusert. Vi merker dette spesielt godt da vi dekker hele huset og kjenner på hvilke 
utfordringer disse problemene gir.  

Norsk fysioterapiforbund støtter forslaget fra Norsk sykepleierforbunds forslag om «at 
partene våren 2017 setter ned en partssammensatt gruppe som utarbeider en beskrivelse av 
hvordan budsjettprosessen skal ivareta en nødvendig medvirkning i hele 
budsjettprosessen».  

Vi støtter også de andre innspillene fra de andre organisasjonene. 

 

Fellesorganisasjonen-FO:  

Innspill fra Fellesorganisasjonen-FO til drøfting av arbeidsmiljømessige konsekvenser av 
forslag til budsjett for 2017. 

Først og fremst vil FO beklage at vi ikke kan delta i selve drøftingsmøtet. 

Deretter vil FO berømme det arbeidet som vi ser er gjort for at det søkes en felles forståelse 
og eierskap til de langsiktige økonomiske omstillingsbehov som er nødvendig gjennom hele 
organisasjonen i Akershus universitetssykehus HF. 

Ytterligere kommentarer til tilsendt styresak følger herved: 

Pkt 2.4.1 Faste inntekter - under kulepunkt 5: 

FO er skeptisk til om alle kommuner i området er i stand til å realisere plikten til øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold for psykisk helsevern og TSB, da signalene vi har gjennom våre kanaler i 
FO i kommunene tilsier at mulighetene og kompetansen til å utrede, behandle og yte omsorg 
er tilstrekkelig tilstede fra 1. januar 2017. Vi vil derfor henstille til Foretakets styre og ledelse 
om at de 8 mill. som skal trekkes fra basisrammen, ikke belastes PHV i første omgang, før 
virkningen av denne lovendringen kan måles. 

Pkt. 3.1 Modell med forventning om kontinuerlig forbedring 

FO er fornøyd med at man retter det kontinuerlige forbedringsarbeidet mot de divisjoner og 
klinikker som har og tradisjonelt har hatt negativ økonomisk styringsfart. Vi mener å lese og 
forstå av styresaken at det forsøkes unngått en «smøring» av belastningen en 
budsjettmessig innsparing for 2017 for alle divisjoner, avdelinger og seksjoner i hele 
foretaket, også de som tradisjonelt og spesielt i 2016 vil holde budsjettet og sågar tjener inn 
for hele foretaket. 

Pkt. 3.3 Standardisere(enhetlige normer) og prioriterte støtteprosesser og funksjoner rundt 
kjernevirksomheten: 
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Her har FO mye på hjertet i forhold til å se sammenhenger mellom disse kulepunktene og 
det reelle samarbeidet som utføres.  Om målet med 7, 2 % sykefravær skal nås, og at eks. 
bemanningsplanleggingen lykkes ,er det viktig at den enkelte arbeidstaker og /eller 
arbeidstakernes representanter opplever seg som samarbeidspart og ikke motstandere. 

Alt for ofte opplever FO sine tillitsvalgte å møte på en holdning fra foretaket når det gjelder 
lønnspolitikk, rett kompetanse på riktig sted, oppfølging av arbeidsmiljømessige tiltak som får 
negative konsekvenser; også for budsjettet i form av gjennomstrømming og høy «turn-over». 

Tiden strekker ikke til for å gi konkrete eksempler på slike forhold, eller å gå ytterligere inn på 
konkrete ting i budsjettsaken. 

 

Den norske jordmorforening:  

Den norske jordmorforening slutter seg til NSF sitt forslag om «at partene våren 2017 setter 
ned en partssammensatt gruppe som utarbeider en beskrivelse av hvordan 
budsjettprosessen skal ivareta en nødvendig medvirkning i hele budsjettprosessen».  

Kvinneklinikken  
Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus har i flere år vært med på ulike sparetiltak 
som ligner på de som er foreslått i årets innsparingstiltak. Enkelte av sparetiltakene har ikke 
hatt effekt på underskuddet, noen har gått ut over den faglige kvaliteten, noen har ført til 
betydelige arbeidsmiljøproblemer mens andre har til og med bidratt til å øke underskuddet. 
Det er ikke gjort noen vurderinger av effekten av de ulike sparetiltakene gjennomført de siste 
årene, hverken fra ledelsen ved Kvinneklinikken eller HR. På tross av en risikoanalyse med 
flest røde punkter, ble det bestemt å gjennomføre innsparingstiltak før tiltaksplan til ROS-
analysen ikke er ferdig utredet.  

KK har en faglig kvalitet som trygt kan sammenliknes med andre store fødeavdelinger og et 
godt arbeidsmiljø. Ahus sitt motto er som kjent «Faglig sterk – menneskelig nær» og KK sitt 
mål er å være de gravides naturlige førstevalg.  Den norske jordmorforening vil uttrykke vår 
bekymring for at de vedtatte tiltakene på KK vil være mer til skade enn til nytte for 
avdelingen, pasientene og ansatte da det nok en gang skal spares nærmest pasienten. Det 
gode tilbudet vi har vil dermed reduseres. Klinikkdirektør sin innstilling vil gi seksjonslederne 
større kontrollspenn, færre senger i avdelinger og flere oppgaver på den enkelte ansatte 
både i høy- og lavaktivitetsperioder.  Det er vedtatt å utarbeide høy- og 
lavaktivitetsbemanningsplaner før man vet om det er noe å spare på det.  

Den norske jordmorforening slutter seg til forslaget om å redusere overtid og innleie. Dette 
forslaget har vært tatt opp av tillitsvalgte flere ganger som innsparingstiltak på KK uten at det 
har blitt utprøvd.  

 
 
Forskerforbundet: 

Forskerforbundet vurderer budsjettforslaget som svært krevende og med betydelig risiko 
knyttet til måloppnåelse 2017.  
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Innledningsvis savner Forskerforbundet at utviklingen og det gode arbeidet ved foretaket, slik 
det så godt er presentert av økonomidirektør i både i dagens og tidligere møte, beskrives i 
saken og for styret.  For eksempel at det relative kostnadsnivået per DRG er kraftig redusert 
(endog lavere enn andre sykehus når korrigert for kapitalkostnader og avskrivninger), lav 
kostnadsindeks per liggedøgn mv. Det er Forskerforbundets mening at risiko knyttet til 
tiltak i foreslåtte budsjett må leses også i lys av et allerede omfattende 
forbedringsarbeid i organisasjonen.  

Forskerforbundet er positive til administrerende direktør og sykehusledelsens økte fokus på 
involvering og medvirkning fra ansatte i mål og budsjettarbeidet. Likevel vurderer vi at 
mangel på tilstrekkelig og reell medvirkning også i år trolig vil utgjøre en risiko for realisme og 
gjennomførbarhet av foreslåtte tiltak. Forskerforbundet savner analyser av tiltak med tanke 
på effekt, konsekvenser og risiko.  Forskerforbundet støtter forslag fra Norsk 
sykepleieforbund om å nedsette et partssammensatt utvalg for komme frem til 
hensiktsmessig prosesser for blant annet videre mål- og budsjettarbeid.  

Forskerforbundet er generelt positiv til foreslåtte virkemidler for oppnåelse av resultatmål. 
Herunder arbeid for å bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjonen, videre arbeid 
med kapasitetsprosjekt, fokus på redusert sykefravær, oppfølging av legemiddel- og 
varekostnader og arbeid for å minimere unødvendig og ikke klinisk begrunnet ventetid.  
Forskerforbundet vil berømme sykehusledelsen for at stadig bedre analyse- og faktagrunnlag 
legges til grunn for forbedringsarbeidet.  Forskerforbundet vil imidlertid understreke 
behovet for tidlig og reell medvirkning i det samlede forbedringsarbeidet, herunder i 
vurdering og fortolkning av f eks analysegrunnlag og i utforming og vurdering av 
tiltak.  

Forskerforbundet mener modell med forventning om kontinuerlig forbedring bør innføres for 
alle divisjoner, og altså ikke bare for divisjoner med negativ styringsfart. Forskerforbundet 
kan ikke uten videre stille seg bak forslag om tertialvis utvidelse med nye forbedringstiltak lik 
0,5 % av budsjett. Forskerforbundet er opptatt av at forbedringsarbeidet tar utgangspunkt og 
omhandler konkret, praktisk forbedring, med fokus på å minimere plunder og heft og etablere 
gode arbeidsprosesser.  Vi har klare forventninger til at et mer systematisk arbeid også 
omfatter alternative arbeidsprosesser og mer hensiktsmessig bruk av kompetanse. 
Forskerforbundet deler sykepleieforbundets bekymring for at kostnader knyttet til økte 
legemiddelkostnader, IKT, gjestepasienter mv. dekkes gjennom innsparing av personell. 
Forskerforbundet forutsetter at budsjettmessige tiltak skjer innenfor rammen av 
nødvendig medbestemmelse, at tiltak ikke utfordrer balanse mellom oppgaver og 
ressurser, går på akkord med ansattes helse eller på akkord med pasientenes 
sikkerhet og behov.  

Forskerforbundet støtter fortsatt skjerming av forskningsvirksomheten ved foretaket. 
Forbundet vil som tidligere, peke på behovet for at mulighet for bred, faglig representativ, 
klinikknær forskning og fagutvikling styrkes. Forskerforbundet vil i denne sammenheng også 
peke på behov for tilgjengelige og gode bibliotektjenester for å bidra til å styrke oppdatert og 
kunnskapsbasert praksis ved foretaket.  

Til sist etterlyser Forskerforbundet fortsatt nærmere beskrivelse av mål og budsjett for Stab i 
2017 i saken, herunder hovedmål, aktivitet og kapasitet, økonomisk utfordring og tiltaksplan.  
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Fagforbundet: 

Fagforbundet gir tilbakemelding på at forslaget på budsjett er oversiktlig. 

Ahus står overfor store økonomiske utfordringer også i 2017, med store omstillingsbehov. 
Det er gjort et stort stykke arbeid i foretaket i 2016, som har gitt et "pusterom". Det har vært 
jobbet godt med å øke antall senger og minske korridorovernattinger. 

I forslaget til budsjett 2017 ligger det for foretaket nye store utfordringer og det blir jo et 
spørsmål på hvor langt man kan strekke en organisasjon.  

Dette budsjettdokumentet er så overordnet at det er vanskelig å se de arbeidsmiljømessige 
konsekvensene det eventuelt kan gi ute i organisasjonen. Og slik det står i styresaken er 
gjennomføringen av tiltakene har likevel en betydelig gjennomføringsrisiko. Den 
oppfatningen har også Fagforbundet. 

Fagforbundet stiller seg også i år spørsmålet ifht medvirkning i dette arbeidet. Og slutter seg 
til forslaget fra NSF til et partssammensatt utvalg rundt medvirkning ved neste års budsjett 
arbeid. 

Fagforbundet har gjennom budsjettprosessen hatt dialog med plasstillitsvalgte ang 
medvirkningen og vi har etterspurt dokumentasjon. Det er få tilbakemeldinger, ja de har fått 
informasjon og det har vært avholdt dialogmøter. Vi har per nå et referat fra et 
avdelingsutvalg og en mail fra tillitsvalgt. Flere ga tilbakemelding på at det skal avholdes 
avdelingsutvalg denne uken. 

Fagforbundet har fått tilbakemelding fra tillitsvalgte på Kvinneklinikken at de er bekymret for 
omorganiseringen som ligger til budsjettet. Selv om de tillitsvalgte har vært med i prosessen 
her, er de frustrerte og bekymret for hva dette innebærer for dem. Her er det viktig å se på 
resultatet av ROS analysen som er gjort. Og at man legger til grunn retningslinjene for 
personalmessig omstilling om det skulle bli aktuelt. 

Fagforbundet merker seg at et av de foreslåtte tiltakene i ortopedisk klinikk er å stenge ned 
sengeposten på Ski, Dette mener vi må utredes grundig sett opp mot de utfordringene 
sykehuset har hatt på beleggsiden. Det er viktig at man tar høyde for økt innbyggerantall i 
opptaksområdet og sykdomsbilde (influensa o.l) . Ved å utrede Ski, kan man gi foretaket en 
buffer, spesielt i vinterhalvåret.  

Under punkt 1 mål 2017, ønsker Fagforbundet å trekke frem det som står ifht 
sykefraværsarbeidet: 

Dette har også vært et budsjett tiltak for 2016, hvor man har vært inne i 3 divisjoner, med 
noen utpekte avdelinger og gjort et stykke arbeid. Etter å ha sittet i den sentrale gruppen kan 
man si at dette ikke har gitt noe resultat. 2 av divisjonene har ingen aktivitet på slik det 
opprinnelig var tenkt, den siste divisjonen jobber fortsatt med dette. Med tanke på at dette 
skal rulles ut videre i organisasjonen, ber Fagforbundet om at dette må innrettes på en 
annen måte. Og man tar lærdom av det som er gjort i 2016. 

Fagforbundet støtter videre NSF sitt innspill til budsjett 2017 
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Norsk sykepleierforbund: 

Medvirkning  
Norsk sykepleierforbund vil spesielt uttrykke bekymring for stor usikkerhet rundt hvorvidt 
ledelsen har sikret nødvendig medvirkning i forbindelse med budsjettprosessen 2017. 
Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte, samt tilgjengelig dokumentasjon, etterlater et inntrykk 
av prosesser med informasjon, men manglende deltagelse i selve mål- og tiltaksarbeidet. 
Dette er ikke i tråd med hovedavtalens intensjon og øker risikoen i forbindelse med 
implementeringen av tiltak i 2017.  

Medvirkning i budsjettet synes også å være i ledelsens interesse, da det i saken skrives at et 
av hovedmålene har vært å “sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige 
omstillingsbehov gjennom hele organisasjonen.” Vi merker oss dessuten økt fokus på 
medvirkning som tema i administrerende direktørs møter med sin ledergruppe.  

NSF foreslår at partene våren 2017 setter ned en partssammensatt gruppe som 
utarbeider en beskrivelse av hvordan budsjettprosessen skal ivareta nødvendig 
medvirkning i hele budsjettprosessen. Herunder bør også beskrives hvordan allerede 
etablerte organer på alle nivå i organisasjonen kan benyttes i best mulig grad og 
partenes felles ansvar for opplæring.  

Ansattes utgangspunkt er inspirasjon hentet fra blant annet publikasjoner ved 
Arbeidsforskningsinstituttet: 

(fig 1)  

 

Tilsluttes  
NSF er tilfredse med kapasitetsarbeidet som er gjort gjennom 2016 og kontinueres i 2017, 
for å redusere overbelegget og økt pasientsikkerhet. Overbelegg har vært en stor belastning 
for ansatte og risiko for pasientene. NSF advarer likevel mot å ta ned den faste bemanningen 
i den forbindelse, da flere av sengeområdene er marginalt bemannet. Arbeidsbelastningen i 
sykepleietjenesten er på et generelt grunnlag høy. Fokus må heller være på de variable 
kostnadene.   

NSF slutter seg til det planlagte arbeidet beskrevet i punkt 3.3 om standardiserte og 
prioriterte funksjoner rundt kjernevirksomheten. Det er i det videre arbeidet strengt 
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nødvendig å øke involveringen av tillitsvalgte tett i prosessene, for å sikre forankring 
og gjennomføringskraft.  

NSF slutter seg til forslaget om å redusere bruk av overtid og innleie. Erfaringer viser tydelig 
at stor forbruk av overtid og innleie er en risiko for ansattes helse, samt for god kvalitet og 
pasientsikkerhet. NSF foreslår at man er mer offensiv i denne retningen for å øke 
kontinuitet i pasientbehandlingen samt bedre arbeidsforholdene for ansatte. NSF 
peker i den sammenheng på foretakets samfunnsansvar ved å legge til rette for hele 
og faste stillinger.  

NSF slutter seg til oppfølgings- og resultatssikringsprosessen som beskrives. NSF 
anbefaler i tillegg til de beskrevne tiltakene at man legger inn tillitsvalgte i noen av 
oppfølgingspunktene. Bare på den måten kan en felles forståelse for utfordringsbildet 
og eventuelle tiltak sikres.  
 

Generelt til budsjettet  
NSF peker på at kostnadsnivået ved foretaket synes å være svært bra, om man korrigerer 
for kapitalkostnader og avskrivninger. Det pekers også på at ansatte og ledelsen over flere år 
har vist en imponerende effektivitetsutvikling. Dette legges til grunn i vurderingen av tiltakene 
som presenteres i budsjettet.   

Norsk sykepleierforbund er generelt bekymret for et høyt risikonivå i forhold til 
gjennomføringsevnen av tiltakene i budsjettet og at foretaket legger opp til for store 
personalmessige innsparingstiltak i 2017. Foretakets bemanning er under sterkt press og vi 
opplever ved flere enheter at ansatte er preget av belastning og er omstillingstrette. Dette må 
også ses i sammenheng med manglende felles forståelse for utfordrings- og målbilde, samt 
manglende kunnskap om tiltak som presenteres (ref. fig.1).  

NSF kan ikke se at det i noen av tiltakene er fremlagt nødvendige konsekvens- og 
risikovurderinger. Dette er en bekymring som også meldes fra lokale tillitsvalgte. Det er i 
divisjonenes beskrivelser vist til en rekke forslag som vil ha konsekvenser for pasienter og 
ansatte. Uten slike vurderinger er det i stor grad vanskelig å ta konkret stilling til divisjonenes 
budsjettforslag.  

Generelt finner NSF det problematisk at kostnader knyttet til legemidler, IKT, gjestepasienter 
og andre upåvirkbare kostnader skal legges til grunn for innsparinger på personalsiden. Økte 
medikamentkostnader begrunnes blant annet med nye kreftmedikamenter, som både gir nye 
og flere behandlingsmuligheter. Dette er behandling som også fører til økt belastning på 
behandlingspersonalet, inkludert sykepleietjenesten. Det er derfor direkte kontraproduktivt å 
redusere sykepleiebemanning med denne begrunnelsen.  

Det beskrives gjennomgående at man arbeider med å øke aktiviteten uten å øke 
bemanningen. Det er ikke beskrevet hvordan dette vil slå ut for sykepleiebemanningen. Det 
er kjent at liggetiden synker (økt turnuover blant pasienter) og at pasientene som ligger i 
spesialisthelsetjenesten både er sykere, eldre og har kjent multimorbiditet. Dette vil ha 
åpenbare konsekvenser for sykepleietjenesten i form av økt arbeidsmengde og videre 
reduksjoner i bemanningen kan ikke tilsluttes. NSF anbefaler at foretaket legger til rette 
for å gjennomgå aktivitetsplanene og legge til rette for rett bemanning i tråd med 
pasientens behov.  
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NSF vil stille spørsmål ved fokuset på fortsatt redusert liggetid, gitt pleietyngden og hvorvidt 
foretaket er trygg på at det er tilstrekkelig kompetanse i primærhelsetjenesten til å ta hånd 
om fortsatt så behandlingskrevende pasienter. 

NSF savner større fokus på å beskrive arbeid for å bedre arbeidsprosesser i 
pasientbehandlingen. I alt for stor grad legges det opp til at ansatte skal løpe raskere og at 
kravet om økt effektivitet individualiseres til den enkelte arbeidstaker. Det må være en 
tydelig ledelsesoppgave å samarbeide med ansatte om å redusere “plunder og heft”, 
samt profesjonalisere arbeidsprosessene. Ansatte i samtlige divisjoner beskriver 
åpenbare flaskehalser som bør være utgangspunkt for forbedringsarbeid.  

NSF legger til grunn at foretaket og fagdirektør prioriterer å få tilsatt helsefaglig 
rådgiver i 2017. OUS har nå fått på plass sin helsefaglige direktør og Ahus har stort behov 
for å ha en overordnet funksjon for helsefagene på plass i det videre forbedrings- og 
prosessarbeidet. Helsefagenes situasjon er svekket gjennom de siste årene og det bidrar 
ikke til å øke kvalitet og pasientsikkerhet.  

NSF finner ikke at foretaket øker investeringene til utdanning av spesialsykepleiere. Gitt 
tidligere redegjørelser rundt nasjonal og regional mangel på spesialsykepleiere, samt et 
forventet pensjonsfrafall på femti prosent i løpet av de neste 10- 15 årene, er det nødvendig 
å avsette mer midler til utdanning av spesialsykepleiere. NSF stiller spørsmål ved foretakets 
prioritering, når man mener det ikke trengs utdanningsstillinger til anestesisykepleiere, 
samtidig som man strever med å rekrutteres anestesisykepleiere – hvilket kan forsinke 
operasjonsprosjektet. NSF anbefaler en tydelig økt prioritering av midler til 
utdanningsstillinger for sykepleiere.  
 

Divisjonenes budsjett 
NSF vil i det videre kort kommentere på forslagene fra de ulike divisjonene.  

Kirurgisk divisjon 
NSF legger merke til kirurgisk divisjons plan om 12 timers vakter på intensiv. Det er nok riktig 
at tiltaket vil kreve samarbeid med HR, men divisjonen ser ut til å glemme ansatte og 
tillitsvalgtes posisjon i dette arbeidet. NSF har en god opplæring av tillitsvalgte i 
turnusprosesser. NSF legger til grunn at arbeidsgiver, tillitsvalgte og HR samarbeider 
om løsninger knyttet til arbeidstid.  

NSF mener videre at divisjonen må legge til grunn en mer offensiv 
rekrutteringspolitikk for å kunne sikre nødvendig spesialsykepleierkompetanse 
fremover. Dette må kombineres med tilstrekkelig utdanningsstillinger. 

Kvinneklinikken  
NSF vil knytte kommentarer til tre konkrete tiltak fra Kvinneklinikken. For det første en 
sammenslåing av fem enheter til tre og dernest raskere utskrivning av fødende og til slutt 
sesongtilpasset bemanning. KK har vært gjennom en rekke organisatoriske omstillinger de 
siste årene og har erfart at tydelige strukturer og synlig ledelse er en forutsetning for å 
lykkes. Tiltaket som nå beskrives vil øke kontrollspennet for ledere. Ansatte og ledere har 
beskrevet at kontrollspennet vil bli for stort. NSF er kjent med at det er gjort en 
risikovurdering av dette, hvor risikobildet fremkommer tydelig – men vi har ikke sett hvilke 
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avbøtende tiltak som er planlagt. NSF vil tydelig varsle at tydelig ledelsesstruktur med klare 
fullmakter er en klar forventning. Risikoen fremstår dermed som uakseptabel per i dag.  

Når det gjelder tiltaket om tidlig hjemreise er det beskrevet stor avhengighet til 
kommunehelsetjenesten og risiko knyttet til dette. NSF mener derfor tiltaket har en for høy 
risiko, gitt det tilbudet kommunene i vårt opptaksområde har i dag. 

Tiltaket om sesongtilpasset bemanning er ikke tilstrekkelig forankret og det er heller ikke 
beskrevet hvorledes dette er tenkt gjennomført i praksis. Selv i høyaktivitetsperioder ser det 
ut til at KK legger opp til en lavere bemanning enn i dag. Arbeidspresset på jordmødrene er i 
dag stort og slik planen er presentert i budsjettsaken vurderes risikoen i tiltaket høyt – både 
for fødende, ansatte og den budsjettmessige effekten.  

Totalt sett gir disse tre tiltakene i seg selv en situasjon hvor det fra ansattes side vurderes at 
risikoen for fødetilbudet ved Ahus og arbeidsforholdene for ansatte er for høy. NSF kan 
derfor ikke slutte seg til disse tiltakene uten at det synliggjøres tydeligere hvordan 
risikoforholdene skal reduseres.  

Psykisk helsevern  
NSF anbefalers at divisjon for psykisk helsevern har et større fokus på mulighetene 
rundt å benyttes spesialsykepleiere også i poliklinikkene. I tråd med erfaringer fra 
andre sykehus, vil dette være både faglig klokt og effektiv bruk av ressurser.  

Ortopedisk klinikk 
Ortopedisk klinikk legger til grunn redusert bruk av fastvakter. Gitt alt annet likt innebærer 
tiltaket høy risiko og NSF etterlyser en nærmere redegjørelse av tiltaket. NSF legger til grunn 
pasientsikkerhetsperspektiver og pasientens rett til ikke å dø alene.   

Norsk sykepleierforbund merker seg at ortopedisk klinikk foreslår å legge ned sengene på 
Ski sykehus. NSF etterlyser prosessen i forkant av at dette forslaget kommer opp. NSF kan 
på bakgrunn av foretakets kapasitetssituasjon og fremtidig økning i opptaksområde, samt 
usikkerhet knyttet til plan for overføring av opptaksområder, ikke slutte seg til dette tiltaket. 
NSF mener foretaket heller bør vurdere endret bruk av disse sengene, i tråd med mål om å 
benytte Ski sykehus fullt ut. Dersom tiltaket likevel skulle opprettholdes etter en slik prosess, 
er det viktig at ansatte er godt involvert underveis.  

 

Oppsummering 
Oppsummert mener Norsk sykepleierforbund det er vanskelig å ta stilling til realitetene i 
budsjettet, på bakgrunn av manglende risiko- og konsekvensvurderinger, men legger spesielt 
vekt på: 

1. NSF foreslår at partene våren 2017 setter ned en partssammensatt gruppe som 
utarbeider en beskrivelse av hvordan budsjettprosessen skal ivareta nødvendig 
medvirkning i hele budsjettprosessen. Herunder bør også beskrives hvordan 
allerede etablerte organer på alle nivå i organisasjonen kan benyttes i best 
mulig grad og partenes felles ansvar for opplæring.  

2. Det er i det videre arbeidet med å standardisere og prioritere støtteprosesser 
og funksjoner rund kjernevirksomhet (budsjettsaken kap 3.3)strengt nødvendig 
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å øke involveringen av tillitsvalgte tett i prosessene, for å sikre forankring og 
gjennomføringskraft.  

3. NSF vurderer at risikoprofilen på det foreslåtte budsjettet er høy i forhold til 
gjennomføringskraft  

4. NSF foreslår at man er mer offensiv i arbeidet med å øke faste og hele stillinger 
og redusere overtid og innleie for å øke kontinuitet i pasientbehandlingen samt 
bedre arbeidsforholdene for ansatte. NSF peker i den sammenheng på 
foretakets samfunnsansvar ved å legge til rette for hele og faste stillinger.  

5. NSF slutter seg til oppfølgings- og resultatssikringsprosessen som beskrives. 
NSF anbefaler i tillegg til de beskrevne tiltakene at man legger inn tillitsvalgte i 
noen av oppfølgingspunktene. 

6. NSF anbefaler at foretaket legger til rette for å gjennomgå aktivitetsplanene og 
legge til grunn rett bemanning i tråd med pasientens behov. Herunder hele og 
faste stillinger.  

7. Det må være en tydelig ledelsesoppgave å samarbeide med ansatte om å 
redusere “plunder og heft”, samt profesjonalisere arbeidsprosessene. 

8. NSF legger til grunn at foretaket og fagdirektør prioriterer å få tilsatt helsefaglig 
rådgiver i 2017. 

9. NSF anbefaler en tydelig økt prioritering av midler til utdanningsstillinger for 
sykepleiere.  

10. NSF mener videre at divisjonen må legge til grunn en mer offensiv 
rekrutteringspolitikk for å kunne sikre nødvendig spesialsykepleierkompetanse 
fremover. 

11. NSF legger til grunn at arbeidsgiver, tillitsvalgte og HR samarbeider om 
løsninger knyttet til arbeidstid. 

12. NSF kan ikke slutte seg til tiltakene fra KK vedrørende sammenslåing av 
enheter, raskere utskrivning av fødende og sesongtilpasset bemanning uten at 
det synliggjøres tydeligere hvordan risikoforholdene skal reduseres. 

13. NSF anbefalers at divisjon for psykisk helsevern har et større fokus på 
mulighetene rundt å benyttes spesialsykepleiere også i poliklinikkene.  

 

 
4. Representantene for vernetjenesten ga følgende råd i saken: 
 
Hovedverneombudet slutter seg til administrerende direktørs vurderinger om at det ligger en 
betydelig risiko knyttet til gjennomføring av foreslåtte budsjett tiltak. Hovedverneombudet 
mener denne risikoen må søkes redusert i fremtidige prosesser bl.a. gjennom bedre 
involvering og forankring helt ned på nivå 4/5 i organisasjonen, herunder gjennom gode 
lokale prosesser. 
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På samme måte som foregående år, -langt tilbake i tid, legges det opp til økt aktivitet i 2017 
uten økning i bemanningen. Hovedverneombudet minner i denne forbindelse om 
arbeidsgivers plikt til å ivareta arbeidsmiljølovens krav til balanse mellom oppgaver og 
ressurser og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ahus har i 2016 fortsatt enheter hvor det er 
identifisert risiko for mulig ubalanse mellom oppgaver og ressurser. I disse enheter forventer 
hovedverneombudet særlig oppmerksomhet knyttet til risikoreduserende tiltak. Dette er viktig 
både for pasientsikkerheten og for ansattes helse. 

Det pekes i budsjettsaken på viktigheten av overskudd for å kunne investere i bygg og 
medisinsk teknisk utstyr. Hovedverneombudet vil be om at man ikke glemmer å investere i 
de menneskelige ressursene, - som er den viktigste ressursen vår kompetansevirksomhet 
har. Vel så viktig som investering i teknisk utstyr, er det å investere i tiltak som sikrer at vi 
rekrutterer og beholder verdifull kompetanse.  

Et av målene i 2017 er å redusere sykefraværet. Hovedverneombudet vil i den forbindelse 
råde administrerende direktør til å rette fokus på det forebyggende sykefraværsarbeidet, 
gjennom  å sikre et godt HMS arbeid og derigjennom legge grunnlaget for gode og trygge 
arbeidsmiljøer preget av lojalitet og  tillit. Forskningsbasert kunnskap om at et godt 
arbeidsmiljøarbeid øker produksjonen og nærværet bør være fokus i fremtidig tilnærming i 
arbeidet med å redusere fraværet. 

Som helseinstitusjon må Ahus som arbeidsgiver også sørge for å sikre at man ivaretar sine 
forpliktelser til å forebygge skader og uhelse hos egne ansatte. Det pekes på i budsjettsaken 
at organiseringen av bedriftshelsetjenesten skal gjennomgås. Hovedverneombudet vil ikke 
motsette seg en slik gjennomgang, men vil være klar på at det ikke er rom for å redusere på 
kvalitetskrav eller ressurser knyttet til en slik tjeneste. Ahus er helt avhengig av en godt 
fungerende BHT som faglig støtte både i det forebyggende HMS arbeidet og ift overvåkning 
og oppfølging av de løpende HMS utfordringer. 

Det foreslås 12 timers vakter på intensiv. Hovedverneombudet forventer at en slik 
arbeidsordning risikovurderes ift pasientsikkerhet og ansattes helse, -og behandles i 
arbeidsmiljøutvalget før iverksettelse. 

Det legges opp til sammenslåing av enheter som budsjett tiltak. Det forventes i denne 
forbindelse at det stilles krav til forsvarlig kontrollspenn for formelle ledere. 

Generelt sett vil hovedverneombudet advare mot å legge ned senger. Dette begrunnes med 
erfaring fra nær fortid hvor vi hadde en situasjon med betydelig overbelegg/korridorpasienter 
og med usikkerheten knyttet til fremtidig opptaksområde og kapasitetsbehov. 

Når det gjelder ivaretakelse av bygg og anlegg vil hovedverneombudet vise til sine innspill 
ved behandlingen av investeringsbudsjettet. 

Avslutningsvis vil hovedverneombudet peke på viktigheten av god involvering i pågående og 
kommende prosjekter og omstillingsprosesser i budsjettåret. Enkelttiltak med betydning for 
arbeidsmiljøet forventes fremlagt løpende for arbeidsmiljøutvalget før beslutninger fattes i 
ledergruppen. 
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5. Administrerende direktørs kommentarer 
Administrerende direktør takker for den gode innspill fra HTV og HVO på innholdet i 
budsjettsaken.  
 
Akershus universitetssykehus har tross en betydelig bedret driftsmessig og økonomisk 
situasjon sammenlignet med de siste år fortsatt en krevende økonomisk utfordring inn mot 
budsjett. Dette omfatter både en underliggende økonomisk ubalanse i store deler av 
somatisk klinikk og økte økonomiske utfordringer inn i 2017 knyttet til økte kostnader innen 
IKT og medikamenter. 
 
Det har vært arbeidet godt med budsjettutfordringen i divisjoner og avdelinger og det er 
utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle nivåer av virksomheten. Utarbeidelse av 
budsjettkrav til divisjoner og avdelinger bygget på en rekke forutsetninger fastsatt gjennom 
økonomisk langtidsplan og økonomiske rammer tildelt divisjoner, klinikker og staber allerede 
i mai måned.  
 
I organisasjonenes merknader til fremlagt forslag til Mål og budsjett for 2017 trekkes det frem 
en bekymring ift involvering foretakets ansatte på ulike nivåer i arbeidet med mål og budsjett 
2017. Administrerende direktør påpeker at en rekke divisjoner, klinikker og avdelinger har 
arbeidet godt med involvering både i budsjett 2017 og i andre saker. Involveringen knyttet til 
utarbeidelsen av budsjettet kan likevel bli bedre i deler av foretaket. Administrerende direktør 
er enig i forslaget om at partene våren 2017 setter ned en partssammensatt gruppe som 
utarbeider en beskrivelse av hvordan budsjettprosessen skal ivareta nødvendig medvirkning 
i hele budsjettprosessen og vil ta initiativ til oppstart av en slik prosess.  
 
I uttalelsene trekkes enkelte konkrete eksempler på prioritering frem. Noen av disse ble også 
tatt opp muntlig fra organisasjonene i drøftingsmøtet 14.11.2016 og besvart der. Andre 
kommentarer knytter seg til forhold som ikke ble diskutert i selve drøftingsmøtet. Generelt 
kan det rundt disse forhold påpekes at de økonomiske rammer virksomheten må planlegge 
sin drift innenfor krever vanskelige prioriteringer. Fremlagt forslag til Mål og budsjett 2017 
beskriver de ambisjoner foretaket har sett det mulig å realisere i 2017.       
   
Med dette fremlegges et forslag til budsjett for 2017 med et samlet kostnadsnivå på 8.462 
mill kr og et resultatkrav fra Helse Sør-Øst på 144 mill kr.  
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Konklusjon fra Administrerende direktør: 

Administrerende direktør har registrert de innspillene som er kommet fra HTV og HVO. 
Foretaket vil så langt mulig forsøke å ivareta dette.  

 

Underskrift arbeidsgiver    Underskrift tillitsvalgte/verneombud 
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