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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har i første tertial 2016 hatt en stabil og forutsigbar 
driftssituasjon. Dette skyldes i hovedsak forbedringer gjennomført som en del av 
kapasitetsprosjektet. Dette har gitt en vesentlig reduksjon i liggetid og en stabil utvikling i 
antall ø-hjelps innleggelser. Gjennomsnittlig liggetid på døgnopphold er redusert fra 3,8 
dager pr april 2015 til 3,5 dager pr april 2016 (en reduksjon på 8%).  
 
Andel fristbrudd er på foretaksnivå i overkant av 1 %, mot et nivå på rundt 8 % de fire første 
månedene av 2015. Antall ventende totalt er redusert med 24 % sammenlignet med april 
2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 56 % i samme tidsperiode.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 89 % av normerte senger. I 

april har foretaket også et belegg på 89 % som ligger rett under målsetningen (90 %).  
• Andel korridorpasienter er i april 1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,4 %.  
• Andel fristbrudd var i april 1,2 % (9,5 % i april 2015) og ventetiden for avviklede 

pasienter er 70 dager (72 dager i april 2015).  
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.512 brutto månedsverk i april (ekskl. innleie) mot 6.564 

budsjetterte brutto månedsverk (+52). Antall utbetalte månedsverk i mars 2015 var 
6.542. 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr april -3,2 mill. kr. Av dette er -5,5 mill. kr 
knyttet til ekstern innleie. Det er positivt lønnsavvik per april på 2,3 mill. kr. 

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

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr april et regnskapsmessig overskudd på 0,4 mill. kr. 
Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 47,6 
mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-22,5 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-5,5 mill. kr) 
• Høyere medikamentkostnader enn budsjettert (-10,7 mill. kr) 
• Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-11 mill. kr) 
• I positiv retning trekker salg av eiendom på Moenga i februar med +3,4 mill. kr i 

salgsinntekt som ikke ligger i budsjett. 
 
Det regnskapsmessige resultatet på + 0,4 mill kr. innebærer likevel en forbedring 
sammenlignet med 2015, hvor resultatet i første tertial 2015 var -44,4 mill kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Bedringen i driftssituasjonen som følge av kapasitetsprosjektet er fulgt opp med en løpende 
oppfølging av bemanning i kapasitetsmøtene og egne “resultatsikringsmøter”. Dette har 
bidratt til den gode utviklingen i bemanning og lønnskostnader sammenlignet med 2015.  
 
I forhold til gjestepasientkostnader er hovedtiltaket en økt operasjonskapasitet. Dette tiltaket 
er noe forsinket, men forventes å få full effekt i 3.tertial. Det er også igangsatt en tettere 
oppfølging knyttet til medikamentkostnader.   
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 70 dager. Det var i april 72 dagers ventetid innen somatikk, som er 3 dager 
lavere enn på samme tid i 2015. Siden mars har alle de somatiske divisjonene/klinikkene 
med unntak av Barne- og ungdomsklinikken fått en økning i ventetid på avviklede pasienter. 
 
I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,2 %, en kraftig nedgang fra april 2015 (9,5 
%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde 
en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i april innen bryst- og endokrinkirurgi (16), 
fordøyelse (6), ortopedi (9) og nevrologi (6), men også i de fleste av disse avdelingene er 
antall fristbrudd kraftig redusert de siste månedene.  
 
På helseforetaksnivå fikk 65 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i 
samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Dette er en marginal 
forbedring sammenlignet med april 2015 (63 %). Hittil i år har 74 % av pasientene ved Ahus 
fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Alle divisjoner/klinikker har hatt en 
nedgang i direktebooking fra mars til april, med unntak av Medisinsk Divisjon som ligger på 
samme nivå i april som måneden før. 
 
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 10. februar 2016. Til 
sammen 651 pasienter var inkludert. Det ble registrert 18 pasienter med sykehusinfeksjon, 
hvilket gir en prevalens på 2,8 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. 
 
For foretaket samlet sett har belegget de fire første månedene av 2016 vært lavere og antall 
korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2015.  I april måned var antall 
overnattinger på korridor 185, sammenlignet med 507 for tilsvarende periode i 2015. 
Sykehuset hadde et belegg på 89 % i voksensomatikk i april og et samlet belegg hittil i 2016 
på 89%.  
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

Status

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 70 65

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

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

80 % 65 % 74 %

3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,8 % 2,8 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-47,6      -11,9      

5 Pasientovernattinger i korridor 0 185 196
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Regnskapet pr april viser et overskudd på 0,4 mill. kr (korrigert for mindrekostnader pensjon). 
Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier (-47,6 mill. kr). Sammenlignet med 
regnskapsmessig resultat pr april 2015 (-44,4 mill. kr) og pr april 2014 (-47,6 mill. kr.) er 
utviklingen positiv.   
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 11,9 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker 
med 870 DRG-poeng (-18,3 mill. kr), som er 2,8 % lavere enn budsjett. Dette avviket skyldes 
flere forhold: 
 

• Ortopedisk klinikk har negativt avvik på DRG-inntekter på tilsammen -7,6 mill. kr i 
forhold til budsjett. Det er først og fremst den elektive aktiviteten på ryggpasienter 
som har en nedgang i forhold til plantall. Her jobbes det planmessig med å informere 
om tilbud og ventetider for å øke antallet pasienter. 

• Hjerteavdelingen har lykkes med å snu flere brystsmerte-pasienter i akuttmottaket, 
slik at en større andel pasienter nå ligger under døgnskillet enn før. Dette er bra for 
kapasitet og pasienter, men det reduserer inntektene. 

• Innenfor nevrologi var det i 2016 planlagt en økning i aktivitet knyttet til LTM (lang tids 
monitorering) av epilepsipasienter. Denne aktiviteten har gått etter plan, men har ikke 
kommet på toppen av tidligere aktivitet på nevrologisk avdeling slik som forutsatt. 
Avdelingen har et totalt negativt DRG-avvik på -4,4 mill. kr 

• Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 enn det som ble estimert av 
Helsedirektoratet høsten 2015 (-4 mill. kr) 

 
Andre inntekter avviker positivt med 12,6 mill. kr. Av dette avviket stammer 3,4 mill. kr fra 
salg av eiendommer på Moenga i februar. Resten av årsaken til avviket er en økning i 
øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 39,9 mill. kr (etter justering for 
lavere pensjonskostnad i 2016 som ligger utenfor styringsmålet). Etter finansposter er 
budsjettavviket -35,7 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr april 3,2 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et positivt avvik på +2,3 mot budsjett mens innleie har et negativt avvik 
på -5,5 mill. kr.   
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr april på -17,3 mill. kr. Avvik knyttet til medikamenter 
står for 10,7 mill. kr av dette negative avviket. Det er 3 hovedforklaringer til 

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 223 841    221 962    1 879        0,8 % 855 376       879 890       -24 514     -2,8 %
Andre inntekter 539 104    536 080    3 024        0,6 % 2 190 902    2 178 320    12 582      0,6 %

Sum driftsinntekter 762 945    758 042    4 903        0,6 % 3 046 278    3 058 210    -11 932     -0,4 %
Lønn -og innleiekostnader 438 450    470 680    32 230      6,8 % 1 792 336    1 918 947    126 611    6,6 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 106 269    98 321      -7 948       -8,1 % 404 180       386 876       -17 304     -4,5 %
Gjestepasientkostnader 70 481      68 090      -2 391       -3,5 % 276 409       265 480       -10 929     -4,1 %
Andre driftskostnader 104 359    100 865    -3 494       -3,5 % 414 949       406 561       -8 388       -2,1 %

Sum driftskostnader 719 559    737 956    18 397      2,5 % 2 887 874    2 977 864    89 990      3,0 %

Driftsresultat 43 386      20 086      23 300      116 % 158 404       80 346         78 058      97 %
Netto f inans 6 947        8 087        1 140        14,1 % 28 103         32 347         4 244        13,1 %

Resultat 36 439      11 999      24 440      130 301       47 999         82 302      
Herav reduserte pensj.kostn -30 532     -30 532     -129 875     -               -129 875   

Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 5 907        11 999      -6 092       426              47 999         -47 573     

Denne periode Hittil i år
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medikamentavviket: 
 

• Økte medikamentkostnader utover budsjettert nivå for fagområdene onkologi og blod. 
For disse 2 områdene samlet er økningen i kostnadsnivå på medikamentsiden på 
39% fra 2015 til 2016. Denne økningen er høyere enn budsjettert nivå (budsjettet ble 
tatt opp med 16%) og gir et negativt avvik på -4,8 mill. kr per april. 

• Nevrologi har hatt høye kostnader til MS-medikamenter i 1. tertial. Dette genererer et 
negativt akkumulert budsjettavvik på -2,9 mill. kr. Avdelingen tror ikke dette høye 
nivået vil vedvare resten av året. 

• De nye medikamentene som foretaket fikk finansieringsansvaret for fra 1. januar 
2016 (Hepatitt C, anemi, veksthormoner etc) viser et negativt avvik per april på -6 
mill. kr i forhold til de budsjettmidlene som er tildelt til dette formålet.  I tillegg ligger 
TNF-hemmere med et negativt avvik på -2,2 mill. kr per april. Det negative avviket 
veies delvis opp at et positivt avvik på pasientadministrerte kreftlegemidler (+3,6 mill. 
kr), men disse kostnadene vil variere i løpet av året. 

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

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

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

identifisere hvor stor andel av forskrivning som skjer ved Ahus og av andre. 
 
Den andre store posten som generer avvik på varekostnader er kostnader knyttet til 
behandlingshjelpemidler. Avviket per april på dette området er på -5,1 mill. kr. Her har man 
startet å implementere flere tiltak, men det er usikkert om disse vil kunne dempe 
kostnadsveksten i den grad som er nødvendig for å komme ned på de budsjetterte nivåene. 
Utfordringene på dette området treffer også mange andre foretak, og Helse Sør-Øst har 
derfor startet detaljert oppfølging av avtalelojalitet på et av de store vekstområdene, 
insulinpumper.     
 
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr april på -10,9 mill. kr. Dette avviket fordeler 
seg med -5,9 mill. kr på psykisk helsevern og -5 mill. kr på somatikk. I divisjon for psykisk 
helsevern ligger hele det negative avviket på kjøp av rus-tjenester fra Sykehuset Innlandet. 
Her har det vært en topp knyttet til behandlingstilbudet de har for familier og gravide, og flere 
av disse oppholdene er basert på tvangsvedtak. Det forventes ikke at disse tilbudene skal 
benyttes i like stor grad i hele 2016, da vil kostnadene gå noe ned igjen. I somatikken er det i 
hovedsak budsjett-tiltak som skal redusere gjestepasientkostnader som ikke har slått til som 
er hovedforklaringen til avviket. Her ligger det -5,9 mill. kr knyttet til operasjonsprosjektet på 
kirurgisk divisjon og -1,9 mill. kr knyttet til reduserte gjestepasientkostnader i ortopedisk 
klinikk som de to største avvikene. 
 
Andre driftskostnader har et negativt avvik på -8 mill. kr pr april. 2,8 mill. kr av dette avviket 
er knyttet til høyere energikostnader enn budsjettert. Resten av avviket skyldes budsjettiltak 
som foreløpig ikke har blitt realisert.  
 
  

Side 6 av 38 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
forklares i hovedsak av ubenyttede sentrale midler som var satt av i budsjettet til 
kapasitetstiltak (+3,3 mill. kr) og salg av Moenga i februar (+3,4 mill kr). 
 

 
 
Resultat 2016 mot avlevert prognose 
Budsjettkravet fra eier på 144 mill. kr. i regnskapsmessig overskudd i 2016 opprettholdes 
som prognose til Helse Sør-Øst pr. april, men det det ligger betydelig risiko i forhold til 
resultatoppnåelse i flere av divisjonene i 2016.  
 
Prioriteringsregelen 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner er avviket i forhold til budsjett innen somatikk, psykisk 
helsevern og rus hittil i år henholdsvis +1,1 %, -2,2 % og +2,7 % ift plantall. Status innen 
psykisk helsevern må sees i lys av kommentaren til BUP-aktivitet der overgangen til DIPS er 
kommentert.    
 
Når det gjelder bemanningsutviklingen så er denne i forhold til fjorårets fire første måneder 
uendret (-0,03 %) innen somatikk. Innen psykisk helsevern er bemanningen i samme periode 
redusert med 0,4 % (8 månedsverk). 
 

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

(10) Foretaket felles 13             8 391        
(11) Enhet for økonomi og f inans 282           1 670        
(16) Enhet for HR 955           2 469        
(20) Divisjon for facilities management 3 730        8 293        
(30) Kirurgisk divisjon -1 827       -17 470     
(34) Ortopedisk klinikk -1 075       -12 297     
(35) Kvinneklinikken -1 620       -5 904       
(40) Medisinsk divisjon -8 815       -36 246     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -1 257       114           
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -1 415       -5 979       
(70) Divisjon for psykisk helsevern 3 074        3 803        
(90) Forskningssenteret 1 862        5 583        
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -6 093       -47 573     
- i tillegg reduserte kostnader til pensjon -30 532     -129 875   
Regnskapsresultat Akershus universitetssykehus 24 439      82 302      
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter økte i april og ligger noe over nivået på 
samme tid i 2015. Tallene påvirkes fortsatt av pågående ventelisterydding. Andel fristbrudd 
økte marginalt i april til 2,2 %. Det har vært en økning i antall fristbrudd den siste måneden 
innen Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling. 
  
Belegget på sengepostene i april var 89 %. Divisjonen har daglige kapasitets- og tavlemøter. 
Intensiv hadde i gjennomsnitt 6,7 pasienter i april, mot 7,3 i mars. Det er etablert et 
samarbeid mellom kirurgisk divisjon og medisinsk divisjon, der egnede kirurgiske pasienter 
overføres medisinsk overvåkning ved ledig kapasitet. 
 
Divisjonen har videreutviklet de kvartalsvise oppfølgingsmøtene med avdelingene. Nå deltar 
både avdelingssjef og seksjonsledere fra avdelingen, samt divisjonsledelse og 
nøkkelpersoner fra divisjonens stab. Driften gjennomgås etter en predefinert mal med 
følgende fokusområder: 
 

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

• Pasientovernattinger i korridor 
/pasientbelegg 

• Tavlemøter/NEWS 
• Styrket og synliggjort som 

universitetssykehus 
• Vold og trusler 
• Sykefravær 
• Pasientsikkerhetsprogrammet  

 
Kirurgisk divisjon har særlig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsvisitter er 
gjennomført i flere seksjoner, og er planlagt gjennomført i alle seksjoner i løpet av høsten 
2016. Divisjonsdirektøren treffer her alle ansattgrupper som jobber pasientnært og annet 
personell som støtter opp om klinisk drift. Fokusområdene er systematisk 
pasientsikkerhetsarbeid gjennom blant annet tavlemøter og trygg kirurgi sjekkliste, trygg 
legemiddelhåndtering og god avvikskultur. Her fremmes viktigheten av åpenhet rundt avvik, 
at det skal være trygt å melde, og at avvikene brukes i det systematiske forbedringsarbeidet. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 96 87

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,4 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 50 % 58 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-17,5 -4,4         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 43 48
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Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon viser et negativt avvik i forhold til budsjett pr 
april på -17,5 mill. kr. DRG-aktiviteten har forbedret seg og er foreløpig 36 poeng bak 
plantall. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -4,6 mill. kr, hvor 2 mill. kr av dette 
avviket gjelder ekstern innleie. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på 11,9 mill. kr. 
5,8 mill. kr av dette avviket er knyttet til tiltak rettet mot gjestepasientkostnader som hittil ikke 
har hatt noen effekt (økt operasjonskapasitet). Varekostnad pr DRG-poeng er redusert med 
3,8 % sammenlignet med samme periode i fjor, men oppfyller foreløpig ikke budsjettert mål. 
 

 
 
På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 3 flere inngrep enn plantall, og 46 flere enn i 2015. 
Knivtiden er økt med 1 % i forhold til 2015.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
Divisjonen er nå i prosess med å evaluere igangsatte tiltak, samt identifisere nye tiltak for å 
korrigere styringsfarten.  
 
Operasjonsprosjektet er igangsatt i henhold til revidert plan (ref: månedsrapport for mars). 
Det er forventet at det vil ta noe tid før tiltaket gir full effekt. Det er ukentlig status-
rapportering for tiltaket i divisjonens ledermøte.  På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 22 
færre inngrep enn plantall, og 9 færre enn i 2015. Knivtiden er redusert med 1 % i forhold til 
2015, dette skyldes påsken.  
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 2 000             71                  7 511             7 314             197                
Antall døgn 1 402             20                  5 500             5 491             9                    
Antall dag 384                60                  1 296             1 312             -16                 
Antall poliklinikk 7 111             474                25 602           23 148           2 454             

Bemanning
Brutto bemanning 1 070             -3                   1 072             1 065             7                    
Innleid arbeidskraft 3                    3                    2                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 67                  70                  61                  9                    
Sykefravær (mars måned) 7,7 % 8,2 % 8,8 % -0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 98 326           1 589             384 791         -3 009            342 428         
Driftskostnader 100 153         -3 416            402 261         -14 461          362 483         

Resultat -1 827            -1 827            -17 470          -17 470          -20 055          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 85 dager i april, en liten oppgang siden 
mars (80 dager). Antall langventere (6 måneder eller mer) har gått ned til 133 pasienter. Alle 
samarbeidsprosjekter for å redusere antall langventere (Kongsvinger, Kontor for Fritt 
behandlingsvalg, Tilgjengelighetsprosjektet, merkantil ressurs) fortsetter.  
 
Det er 1,3% fristbrudd i april primært på grunn av pasientbestemt utsettelse av tilbudt time. 
 
Direktebooking er 62% i april, ned fra 68% i mars. Det jobbes med å øke andelen ved å 
fokusere ytterligere på legelister fram i tid.  
 
Det var 59 AML brudd i april, lavere enn samme periode i fjor (99) og jevn nedgang fra 
januar i år.  
 
Det var 24 korridorovernattinger i april, omtrent samme nivå som i fjor. Jevnt høyt belegg på 
7 døgns postene på Nordbyhagen. 
 

 
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 85 85

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,3 % 1,6 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 62 % 71 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-12,3      -3,1         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 24 29

  40

  240

0%

10%

0%

100%

-3

0
20
40
60
80

100

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 272             -21                 4 642             4 227             415                
Antall døgn 647                -38                 2 526             2 386             140                
Antall dag 343                56                  1 280             1 169             111                
Antall poliklinikk 5 453             582                21 147           19 406           1 741             

Bemanning
Brutto bemanning 283                -1                   295                304                -9                   
Innleid arbeidskraft 3                    3                    1                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 22                  25                  28                  -3                   
Sykefravær (mars måned) 10,0 % 9,0 % 8,8 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 29 316           -122               112 979         -5 211            82 069           
Driftskostnader 31 433           -953               129 443         -7 086            104 036         

Resultat -2 117            -1 075            -16 464          -12 297          -21 967          
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Det økonomiske resultatet i forhold til budsjett for april er -1,1 mill. kr og -12,3 mill. kr hittil i 
år. -0,1 mill. kr av dette avviket skyldes inntektsavvik i april, og akkumulert per april er avviket 
på inntekter på -5,2 mill. kr. Andelen ø-hjelp var høy i april og på dette området er det i april 
et positivt avvik på 0,6 mill. kr sammenlignet med budsjett. Hovedsakelig på grunn av noe 
tyngre pasienter og en høy andel lårhalsbrudd.  
  
På den elektive siden er antall kneproteser over plantall og hofteproteser på plan. 
Ryggoperasjoner ligger i april under plantall (26 mot planlagt 39 på Nordbyhagen og 12 mot 
planlagt 25 på Ski). Av de rygger som opereres på Ski er en stor andel i prosjekt Raskere 
tilbake, men på grunn av lavt antall rygger totalt, så er det negativt avvik på døgnoppholdene 
i prosjekt Raskere tilbake. Raskere Tilbake dagkirurgi og poliklinikk på Ski er over plantall. 
 
Det er avvik på lønnskostnader for leger pr april blant annet på grunn av mange 
foreldrepermisjoner og høy turnover av leger på skadelegevakta. Prosjekt for å se på 
bemanning og ressursstyring og bruk av variabel lønn på sengeposten på Nbh og Ski er godt 
i gang. Prosjektet forventes å gi økonomisk gevinst som følge av en optimalisert 
ressursutnyttelse.  
 
Avvik på lønn og ekstern innleie på sengepostene på Nordbyhagen er hovedsakelig på 
grunn av fastvakter.  
 
Avvik på varekostnader hittil i år skyldes hovedsakelig høyere gjestepasientkostnader enn 
budsjettert (-1,9 mill. kr). Dette må delvis sees i sammenheng med lavere en planlagte antall 
elektive operasjoner. Aktiviteten hittil i år er lavere enn plan, men det vil bli gjort en 
gjennomgang for å analysere hvorfor gjestepasientavviket er så høyt. Varekostnader knyttet 
til kirurgiske inngrep er 0,7 mill. kr i pluss i forhold til budsjett som samsvarer med den lave 
aktiviteten i forhold til plantall.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK  
 

 
 
Mange ryggpasienter har tilleggslidelser som gjør at de ikke kan opereres 
dagkirugisk på Ski, men må behandles på Nordbyhagen. For å sikre tilgang på 
ryggpasienter økes “markedsføring” mot fastleger, samt planlegger medieoppslag.  
 
Fase 2 (Eget skademottak for ortopediske pasienter) har hatt 2 møter og forventer 
sluttrapport før sommeren 2016.   
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon holder stabil utvikling i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Fra mars til 
april har andel fristbrudd på avviklede gått fra 1,2 % til 1 %. Det er kun 4 av 9 avdelinger som 
har fristbrudd.  
 
Antall ventedager for avviklede har gått opp fra 46 dager i mars til 51 dager i april. Her har 
alle avdelinger gått opp noe med unntak av to.  
 
Etterslepet på kontroller har gått opp med 200 pasienter fra mars til april. Andel direkte 
bookede pasienter har gått fra 69 % i mars til 70 % i april, det er fortsatt utfordringer innen 
nevrologi blant annet som følge av tidligere strykninger.  
 
Avdelingsvise fristbruddmøter med avklaring av fristbrudd frem i tid, kapasitet og timeoppsett 
er satt i system og følges fortløpende opp med tiltak for å hindre fristbrudd.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene var 94 % i april. Fordelingen i 
sengeområdene er jevnere fordelt og følges opp i daglige kapasitetskonferanser. Liggetiden i 
april er gjennomsnittlig 3,3 dager. Divisjonen har positiv utvikling i liggetid sammenlignet med 
i fjor og har redusert liggetiden med ca. 0,4 dager. 
 
Antall korridorpasienter holder seg fortsatt lavt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor 
og i april var det 117 pasientovernattinger på korridor, flest innen hjertemedisin.  
 
Det pågår forberedelser til utvidet dagtilbud innen fordøyelse hvor dagens dagenhet øker fra 
3 til 6 pasienter pr dag. Enheten vil ta i bruk et nytt venteareal som vil bidra til bedre logistikk 
og kapasitet for dagtilbudet. Oppstart vil være så snart arealet er klargjort. 
 
Aktiviteten på PCI senteret ble startet 05.11.15 og økte raskt slik at 168 pasienter var 
behandlet før nyttår. Utviklingen har fortsatt og 431 pasienter har blitt håndtert i løpet av de 
fire første måneder i 2016. Omtrent 75 % av pasientene er øyeblikkelig eller halv-øyeblikkelig 
hjelp og resterende 25 % elektiv virksomhet.  
 
Divisjonens daglige kapasitetskonferanser følger daglig opp planlagte og faktiske utreiser pr 
seksjon og fagområde som et ledd i arbeidet med pasientflyt og plan for oppholdet og hvor 
utreise systematisk planlegges inn. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 51 49

1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 0,9 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 70 % 77 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-36,3      -9,1         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 117 115

-1 7
-1 1
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140
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Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i april er -8,8 mill. kr. Inntektssiden har et positivt 
budsjettavvik med 0,9 mill. kr. Kostnadssiden har et negativt avvik med -9,7 mill. kr. De 
fremste årsakene til dette budsjettavviket er effektiviseringskrav som det foreløpig ikke er 
iverksatt tiltak for (-5,1 mill. kr), gjestepasientkostnader (-2 mill. kr), medikamenter (-1,4 mill. 
kr) og lønn (-1,7 mill. kr). Medikamentkostnadene er fortsatt høye, men noe bedre enn de to 
foregående månedene. Selv om det fortsatt er et stort avvik på lønnssiden, har det vært 
bedring måned for måned så langt i år. Det forventes at denne utviklingen vil fortsette slik at 
den på sikt kan utligne noe av de negative effektene av artene nevnt over. 
 
Den totale aktiviteten er noe mindre enn planlagt i april (54 DRG-poeng) og skyldes 
døgnopphold. Døgnopphold er 12 opphold under plan (-0,4 %), dagbehandlingen er 97 
opphold over plan (6 %) og poliklinikkene er 143 konsultasjoner over plan (2 %). 
 
Det er i april utbetalt 1 384 brutto månedsverk. Det er 3,3 % over budsjetterte månedsverk 
og det er omtrent på samme nivå som månedene hittil i år. Implementering av 
resultatsikringsmøter i divisjonen er etablert i mars 2016. Oppfølging av 
kostnadsreduserende tiltak med forbruk av lønn i sengeområder følges opp som et av 
fokusområdene, jf. tabell under. Dette forventes å ha en positiv effekt på utviklingen i antall 
månedsverk i løpet av året.  
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
MEDISINSK DIVISJON Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 3 086             -54                 12 207           11 594           613                
Antall døgn 2 790             -12                 10 929           10 851           78                  
Antall dag 1 798             97                  6 831             6 333             498                
Antall poliklinikk 8 469             143                32 605           30 472           2 133             

Bemanning
Brutto bemanning 1 384             -44                 1 383             1 369             14                  
Innleid arbeidskraft 8                    9                    5                    4                    
Overtid og ekstrahjelp 124                126                133                -7                   
Sykefravær (mars måned) 7,6 % 8,0 % 8,5 % -0,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 122 210         915                481 957         -3 358            416 076         
Driftskostnader 132 691         -9 730            524 870         -32 888          465 014         

Resultat -10 481          -8 815            -42 913          -36 246          -48 939          
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3.4 Kvinneklinikken 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 32 dager og direktebooking 
på 89 %. Det var 0,4 % fristbrudd i april. 
 
Det var i april 1 korridorpasient på S305 og to dager med 18 pasienter på 14 senger, ellers 
så har belegget vært tilfredsstillende.  
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i april er -1,6 mill. kr og -5,9 mill. kr hittil i år. Av dette 
utgjør -0,5 mill. kr høyere gjestepasientkostnader enn budsjett i april (0,1 mill. kr i pluss hittil i 
år).  
 
Avviket i april på driftsinntekter er -0,2 mill. kr og totalt avvik hittil i år er på -0,4 mill. kr. Det 
har pr april vært 1656 fødsler, 56 over plantall (inntekten er på budsjett). Innenfor gynekologi 
er antall opphold som budsjettert, men med en noe lavere indeks (-0,9 mill. kr). Det har blitt 
utført 12763 polikliniske konsultasjoner hittil i år som er 178 under plantall.  
 
Pr april er merkostnaden på cytostatika 0,6 mill. kr i forhold til budsjett.  
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 32 24

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 0,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 89 % 94 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-5,9         -1,5         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 1 4
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 931                -17                 3 455             3 290             165                
Antall døgn 1 135             -35                 4 193             4 120             73                  
Antall dag 238                39                  878                866                12                  
Antall poliklinikk 3 277             225                12 763           12 369           394                

Bemanning
Brutto bemanning 273                -7                   275                269                6                    
Innleid arbeidskraft 1                    2                    2                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 24                  26                  22                  4                    
Sykefravær (mars måned) 7,2 % 8,0 % 6,5 % 1,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 25 116           -162               100 905         -431               78 763           
Driftskostnader 27 444           -1 458            109 643         -5 473            92 654           

Resultat -2 328            -1 620            -8 738            -5 904            -13 891          
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Det er utfordringer på lønnssiden på fødebarsel pr april. Hovedsakelig på grunn av høyt 
langtidsfravær og økning i bemanningsplan på observasjonsposten og barsel for å ivareta 
medisinsk forsvarlighet i høysesong. Det er kontinuerlig fokus på å redusere bruk av ekstern 
innleie og i april er det forbrukt et lavere antall vakter enn budsjettert på dette området.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. I regi av HSØ er det 
gjennomført samarbeidsmøter etter et ønske fra Ahus for å planlegge kritisk drift på 
sommeren og stabilisere fødetallet gjennom året (innføre felles opptakskontor).  
 
Stort fokus på sommerferieavvikling og drift gjennom sommeren for å få gjennomført 
høysesongen på en forsvarlig måte både faglig og økonomisk. 
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 45 dager for 
avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet.  
 
I april var andelen fristbrudd nede i 0,4%, og måltallet er nesten nådd. 
 
Klinikken hadde 78 % direktebookinger i april som er en liten tilbakegang. De fleste 
fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til 
august 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time 
hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter.  
  
Klinikken har et positivt økonomisk resultat på 0,1 mill. kr i pr april. Inntektene ligger 
akkumulert 3,3 mill. kr lavere enn budsjett, en ytterligere svikt i inntekt fra døgnbehandlig, 
spesielt i avdeling for barn og unge. Fortsatt positive budsjettavvik på varekostnader og lønn 
veier opp for det negative inntektsavviket.  
 
 

 
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres  til  65 
dager

65 42 45

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

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 78 % 88 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

0,1          0,0          
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
  20

0%

100%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 464                -91                 2 067             1 901             165                
Antall døgn 292                -27                 1 241             1 200             41                  
Antall dag 9                    -18                 43                  46                  -3                   
Antall poliklinikk 2 078             281                8 468             6 710             1 758             

Bemanning
Brutto bemanning 301                -12                 294                286                8                    
Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 20                  19                  17                  2                    
Sykefravær (mars måned) 7,1 % 7,1 % 8,8 % -1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 24 703           -1 121            100 399         -3 329            86 421           
Driftskostnader 25 960           -136               100 285         3 443             94 994           

Resultat -1 257            -1 257            114                114                -8 573            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. 
 

 
 
Å øke poliklinisk aktivitet er utfordrende, da BUK har begrenset med romkapasitet til å ivareta 
denne økningen. Det er igangsatt en intern prosess for å identifisere muligheter. Likevel 
ligger klinikken foran plantall for poliklinikk.  
 
Pro Rata tiltaket er ivaretatt hovedsakelig ved reduksjon i den enkelte avdelings 
bemanningsplaner. 
 
Klinikken gjennomfører i 2016 en pilot på Hjemmesykehus, samt en prosess som vil føre til 
en større omstilling. Disse to tiltakene henger sammen. Det er knyttet en viss usikkerhet til 
kostnadsbildet ved en omorganisering. Det er sannsynlig at implementering av ny 
organisasjon vil bli forsinket, noe som vil ha betydning for kostnadsbildet. 
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
måltallet.  
 
Psykisk helsevern har i snitt 1 % fristbrudd pr april. Det er ikke registrert reelle fristbrudd i 
psykisk helsevern for voksne eller rusbehandling i februar og mars, men ett tilfelle ved DPS i 
januar og ett i april måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av 
DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de 
fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. 
 
Andel pasienter som ble direktebooket var 70 % i april, mens andelen siste halvår i 2015 og 
de tre første månedene i 2016 har ligget over målkravet. Avviket i april er særlig knyttet til en 
av DPSene. Rutine for direktebooking er innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig 
poliklinisk, behandling.  
 
Det er høyt fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværs-
oversiktene for å se om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak. Noe av sykefraværet har 
sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en 
viktig årsak til antall AML-brudd. Det er innført rutine for oppfølging av enheter med høyt 
sykefravær over tid. 
 
Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i april i forhold til budsjett på 
3,1 mill. kr og et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 3,8 mill. kr pr april.   
 
Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig 
gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å omdisponere ressurser fra døgn plasser 
til poliklinikk på DPS-ene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere 
pasienter og unngår fristbrudd. 
 
Den polikliniske aktiviteten i divisjonen har en vekst i forhold til samme periode i 2015 med 
unntak av BUP. Antall konsultasjoner i VOP er over plantall pr april. Det gjennomføres en 
særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Avviket i poliklinisk aktivitet i BUP 
skyldes i all hovedsak etterslep i registrering i pasientadministrativt system etter at 
avdelingen nå har tatt i bruk DIPS. Det registrerte avviket er vesentlig mindre i mars og april 
enn i januar og februar. Etterslepet i registering er nå nærmest avviklet og den faktiske 
akkumulerte aktiviteten er vesentlig høyrere enn summen av det tidligere registrerte pr 
måned. Det er også avdekket at registreringslogikken i DIPS er noe annerledes enn i BUP-
data som ble benyttet tidligere, og at måltallet som følge av dette kan være satt for høyt.  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 54 55

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,2 % 0,8 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev (data fom des '11)

80 % 70 % 82 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

3,8          1,0          
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2016 er oppsummert i tabellen under. 
 

 
 
Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres. Tiltaket 
ble implementert i 2015, men vil få en helårseffekt i 2016.  
 
Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til 
tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i 2015 som vil fortsette i 
2016. 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
Apr Apr  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

VOP 18 323           1 512             68 685           66 311           2 374             

- herav døgn 5 334             -10                 20 722           20 774           -52                 
- herav liggedøgn utenfor HSØ 35                  -21                 165                205                -40                 
- herav poliklinikk 12 954           1 543             47 798           45 332           2 466             

BUP 8 575             -136               30 516           35 525           -5 009            
- herav døgn 628                99                  2 476             2 117             359                

- herav dag -                 -190               -                 820                -820               
- herav poliklinikk 7 947             -45                 28 040           32 588           -4 548            
RUS 3 911             -199               15 191           15 726           -535               
- herav døgn 1 437             -373               5 741             7 239             -1 498            

- herav poliklinikk 2 474             174                9 450             8 487             963                
Bemanning

Brutto bemanning 1 761             42                  1 779             1 787             -9                   

Innleid arbeidskraft 2                    2                    4                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 125                138                138                0                    

Sykefravær (mars måned) 8,2 % 9,4 % 9,3 % 0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 154 058         848                615 948         -2 183            600 329         

Driftskostnader 150 984         2 226             612 146         5 985             603 937         

Resultat 3 074             3 074             3 802             3 802             -3 608            

KPIer som kan si noe om 
virkning av tiltaket

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

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

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

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

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

Status 
%-vis 

oppnåelse

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2016

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr april på 6,0 mill. kr i forhold til budsjett. 
Det negative avviket genereres hovedsakelig fra:  
 

• Høy aktivitet og utfordrende PACS knyttet til brystdiagnostikk, som samlet genererer 
økte merkostnader innen lønn.  

• Reduserte inntekter innen bildediagnostikk, som følge av nytt kodeverk 
• Merkostnader på varekostnader, hovedsakelig relatert til merforbruk innen 

behandlingshjelpemidler.   
 
Ledighold av stillinger og utfordringer med å rekruttere spesialister innen laboratoriemedisin 
har redusert lønnskostnadene i divisjonen. Dette bidrar positivt i forhold til det økonomiske 
resultatet. 
 

 
 
Aktivitet innen bildediagnostikk viser vekst innen alle omsorgsnivåer. Dette som en effekt av 
økt bildediagnostisk kapasitet i 2016.  
 
Overvåkningen av etterslep og ventelister, i forbindelse med Kapasitetsprosjektet innen 
MR/CT, oppleves stabilisert på et nivå som kan ansees normalt med hensyn til antall 
ventende pr modalitet.  
 
Innen laboratoriemedisin sees en moderat vekst, med størst økning innen poliklinisk 
omsorgsnivå. Dette er en positiv utvikling, på grunn av at denne aktiviteten genererer 
inntekter (fra HELFO).  
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-6,0         -1,5         

-3

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 740             1 026             31 065           27 992           11,0 %
Poliklinikk 3 366             564                12 628           12 023           5,0 %
Primærhelsetjenesten 8 867             1 055             34 465           32 454           6,2 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 234 227         5 891             967 955         982 502         -1,5 %
Poliklinikk 154 300         18 177           599 191         556 975         7,6 %
Primærhelsetjenesten 198 312         15 369           761 773         756 918         0,6 %

Bemanning
Brutto bemanning 587                11                  583                578                6                    
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 12                  11                  12                  -1                   
Sykefravær (mars måned) 6,9 % 7,1 % 8,2 % -1,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 89 819           948                355 650         -991               326 836         
Driftskostnader 91 234           -2 363            361 629         -4 988            332 079         

Resultat -1 415            -1 415            -5 979            -5 979            -5 243            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte budsjettiltakene viser at disse stort sett er i henhold til plan.  
 
Tross dette viser regnskapet etter årets fire første måneder negativ styringsfart på - 6.0 mill. 
En helårseffekt av de 3 områdene som er spesielt utfordrende i divisjonen er etter fire 
måneder estimert til -20 mill. kr. Det jobbes aktivt for å dempe styringsfarten, gjennom nye 
tiltak. Samtidig følges divisjonens avdelinger opp gjennom månedlige virksomhets-
oppfølgingsmøter, for å sikre resultatkravet til divisjonen.   
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Resultatet i april viser et positivt avvik på 3,7 mill. kr i forhold til budsjett og hittil i år er det 
positive avviket i forhold til budsjett på 8,3 mill. kr. 
 
Budsjettavviket på lønnskostnader er positivt med 2,0 mill. kr denne måneden.  
Årsaken skyldes både reduksjon av bruk av ekstra personell grunnet lavere sykefravær og 
ledighold av faste stillinger i forhold til budsjett. Det har også vært lavere 
vedlikeholdskostnader denne måneden og på dette området har det også kommet 
kreditnotaer på 0,5 mill.kr. i april. 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Tiltaket knyttet til vektertjenesten i akuttmottaket behandles som en del av 
sikkerhetspolicyprosjektet. Det er anslått en mulig i innsparing på dette tiltaket på 1,5 mill. kr. 
 
Divisjonen har fått aksept for lån til energisparingstiltak. Disse tiltakene har en estimert effekt 
på 1,1 mill. kr.  
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

8,3          2,1          
-1

1

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

Brutto bemanning 595                34                  597                620                -24                 
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 58                  61                  81                  -20                 
Sykefravær (mars måned) 8,5 % 8,6 % 11,2 % -2,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 61 318           743                248 106         2 498             240 079         
Driftskostnader -57 588          2 987             239 813         5 795             241 521         

Resultat 3 730             3 730             8 293             8 293             -1 442            
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2016 ble vedtatt i foretaksmøte 18. februar 2016. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

 
 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Område/tiltak Oppstart Status pr april 2016 
Trygg kirurgi Implementert  
Samstemming av 
legemiddellister 

September 2015  

Behandling av hjerneslag Implementert  
Forebygging av selvmord Mars 2016  
Forebygging av overdose Pilot januar 2016  
Forebygging av infeksjon ved 
SVK *) 

Pilot februar 2016  

Forebygging av trykksår April 2016  
Forebygging av UVI Implementert  
Forebygging av fall August 2016  
 
 
*) Rød status fordi oppstart av pilot er utsatt, men vil bli prioritert i 2.tertial   
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 

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

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser 

1. tertial 2016 1. tertial 2015 Totalt 2015 

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser registrert i EQS 

963 872 2640 

§ 3-3-meldinger 137 77 238 
§ 3-3a-varsler 7 13 24 

 
 
Klage- og tilsynssaker 
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Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)  
 
 

 
 
Legemiddelhåndtering 
ROS analyse for kurvebruk på Ahus ble behandlet i SHL sak 49/16 i starten av mai måned. 
Anbefalingen var å benytte en felles elektronisk kurveløsning for sengeområdene i hele 
foretaket. Det er samtidig etablert et mottaksprosjekt på Ahus som skal innføre regional 
elektronisk kurveløsning fra MetaVision. 
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4.2 Pasientbehandling 
 
Pakkeforløp for kreft 
 
Målsetningen er at foretaket skal inkludere >70 % av nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 
kreft (OA1). 
 
Resultatene for forløpstidene i 1.tertial 2016 viser en positiv utvikling, tross at Ahus ikke når 
det nasjonale målet på 70 % innenfor standardisert forløpstid (OF4). Resultatene 1.tertial 
2016, påvirkes av jul og nyttår 2015 samt påsken 2016. I pakkeforløp for kreft teller alle 
dager fra henvisning mottatt til igangsatt behandling, også høytidsdager og helg.  
 
Tallene som presenteres under er de nasjonale NPR tallene, som inkluderer Ahus pasienter 
som får igangsatt sin behandling på helseforetak nr. 2.   
 
 
Utviklingen alle forløp pr tertial for Ahus:  
 

 
 
Resultatet for de pasienter som igangsettes behandling på Ahus er 72 % for 1.tertial 2016.  
Årsaken til at resultatene lokalt er bedre enn nasjonale er fordi 30 % av pasienter med 
kreftdiagnose overføres til Oslo universitetssykehus(OUS) for oppstart behandling der.  Det 
er for lang ventetid for oppstart stråling og kirurgi ved OUS og kun 22 % av Ahus pasienter 
får igangsatt sin behandling innen forløpstid på OUS. Dette gjelder i stor grad prostatakreft 
pasienter som blir behandlet med robot kirurgi.  
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 Måsetningen er >70% (OF4) kilde NPR.  
Lineær trendlinje lagt inn viser positiv utvikling.    
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Det arbeides med kjøp av robot ved Ahus for å bedre prostatakreftforløpet. Det jobbes 
systematisk med å redusere forløpstidene i alle kreftforløpene lokalt også. Flaskehalser er 
identifisert og Ahus sin 4. MR er i full drift fra september 2016. Det arbeides videre med å 
redusere tiden det tar å overføre pasienter fra Ahus til OUS, og felles tverrfaglige videomøter 
med OUS for noen forløp.  
 
Monitoreringsverktøyet i Qlikview som benyttes på Ahus bidrar til at avdelingene og 
forløpseierne kan følge med alle forløp frem i tid.  
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4.3 HR 
 
AML-brudd (detaljer per tertial) 
 

 
 
 
Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Pr mai 2016 har Ahus 28 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 10 

Barnesykepleie 3 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 3 

Master allmennsykepleie 2 

Master intensivsykepleie 2 

Sum antall 28 
 
Det er 6 helsefagarbeiderlærlinger som skal avholde sin fagprøve på Ahus i august 2016. I 
tillegg er det 1 lærling i institusjonskokk- og 1 innen dataelektronikkfaget.  
 
Det er fortsatt utfordrende å få dekket behovet for vikarer, og Ahus viderefører avtaler med 
flere byråer utenfor HINAS-avtalene. 
 
For å følge opp innføring av faste LiS-stillinger er det utarbeidet ulike prosedyrer i forhold til 
rolle og ansvarsavklaring, ansettelser og samarbeidsavtaler mellom helseforetak/RHF. 
 
Det er jevnlige møter med den regionale LiS-koordinatorgruppen for å utveksle erfaringer og 
avdekke flaskehalser.  

2015T1 2015T2 2015T3 2016T1 2015T1 2015T2 2015T3 2016T1
AML timer per 4 uker 1196 1218 992 893 12 % 11 % 10 % 12 %
AML timer per uke 1248 1451 1281 979 13 % 13 % 14 % 13 %
AML timer per år 58 295 687 15 1 % 3 % 7 % 0 %
Planlagt tid per uke 537 656 505 493 5 % 6 % 5 % 7 %
Samlet tid per dag 2146 2262 2066 1847 22 % 20 % 22 % 25 %
Samlet tid per uke (snitt) 197 97 69 88 2 % 1 % 1 % 1 %
Søndager på rad 2879 3453 2264 1622 29 % 31 % 24 % 22 %
Søndager på rad (snitt) 5 13 44 54 0 % 0 % 0 % 1 %
Ukentlig arbeidsfri 1631 1687 1557 1540 16 % 15 % 16 % 20 %
Totalsum 9897 11132 9465 7531 100 % 100 % 100 % 100 %

2015T1 2015T2 2015T3 2016T1 2015T1 2015T2 2015T3 2016T1
Akutt hendelse på avdelingen eller foretaket 211 228 210 179 2 % 2 % 2 % 2 %
Akutt sykdom blant personalet 1696 1908 2026 1561 17 % 17 % 21 % 21 %
Annet 1819 2958 3104 2520 18 % 27 % 33 % 33 %
Bytte av vakt 0 0 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
For å ivareta nødvendig kompetanse 1062 2427 2149 2004 11 % 22 % 23 % 27 %
Katastrofealarm utløst 1 6 49 3 0 % 0 % 1 % 0 %
Årsak mangler 5108 3605 1927 1259 52 % 32 % 20 % 17 %
Totalsum 9897 11132 9465 7531 100 % 100 % 100 % 100 %
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Det har vært lyst ut 19 turnuslegestillinger, hvorav 5 stillinger med distrikt i Finnmark og 
resterende med distrikt i Akershus.  Det var til sammen 844 søkere til de to utlysningene.  
Det var 557 unike søkere, hvorav 327 kvinner og 230 menn. Søkerne hadde sin utdanning 
fra 34 forskjellige land. Etter en omfattende behandling av søknadene var det 66 kandidater 
som kom til intervju før tilbud om ansettelse ble sendt ut. Det var i første omgang 10 som 
takket nei til ansettelse da de hadde fått flere andre tilbud.   
 
Konsernrevisjonens rapport 2015 påpekte forbedringspunkter vedrørende intern styring og 
kontroll på kompetansestyring ved Ahus.  I 2015 ble det derfor utarbeidet en prosedyre for 
kompetansestyring som en del av sykehusledelsens handlingsplan som ble behandlet i styret 
den desember 2015. Prosedyren beskriver en fremgangsmåte for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av kompetansestyring og deles inn i fire faser.  

 
 
Kompetansestyring inngår som en del av lederplanlegging gjennom året med frister for 
rapportering, og inngår som grunnlag i budsjettprosessen for kommende år. 
Avdeling kompetanse og utdanning tilbyr opplæring og brukerstøtte i bruk av prosedyren. 
Opplæringen foregår ved workshop, informasjon på ledermøter og prosedyren presenteres i 
Ahus lederopplæring.   
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4.4 Tilgjengelighet 
 
Som målbildet helt i starten av rapporten viser så er foretaket i en positiv utvikling i forhold til 
avvikling av ventelister, både når det gjelder ventetid, fristbrudd og antall ventende. 
 
Det er også et stort fokus på å redusere antall pasienter som ikke er oppsatt til kontroll som 
planlagt. Noen avdelinger får bistand fra Sykehuspartner og Sentral stab til dette arbeidet.  
 
 
 

             
 
 
Antall langtidsventende over ett år reduseres gradvis, og mange av langtidsventerne har fått 
time frem i tid. Ca. 1000 pasienter har ventet mellom 180 og 365 dager. Disse pasientene 
følges tett for å unngå at antallet langtidsventende (>365) øker.  
 
Det er utviklet en applikasjon i QlikLIS for å følge opp ventelistene. Denne applikasjonen 
oppdateres hver dag og bidrar til god oversikt over viktige oppfølgingspunkter innen 
tilgjengelighet. 
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4.5 Forskning og innovasjon 
 
Ahus rapporterer årlig antall forskningsårsverk til NIFU. Vitenskapelige artikler registreres i 
Cristin. De offisielle tallene fra de ulike kildene er klare i løpet av våren året etter. 
 
Totalt antall årsverk innen forskning var i 2015 162,3 fordelt på 447 personer. Av dette var 
om lag 40 % eksternfinansiert. Som det fremkommer av tabell 1 varierer antall årsverk og 
fordelingen mellom ekstern og internfinansiering mellom de ulike divisjonene.  Som figur 1 
viser har tildelingen via eksterne kilder økt betydelig fra 2010 til 2015. De fleste tildelingene 
er fra Helse Sør Øst, Norges forskningsråd og Kreftforeningen.  De fleste tildelingene er 
treårige.  I figuren er bevilgningen i sin helhet registrert tildelingsåret. I perioden 2008 til 2015 
har antall doktorgrader (figur 2) og antall artikler publisert i internasjonale tidsskrift (figur 3) 
økt. 
 
Fordeling av antall årsverk innen forskning i 2015: 
 

 
 
DDT=divisjon for diagnostikk og teknolog, PSYK=divisjon for psykisk helsevern, KIR=kirurgisk divisjon, 
ORTO=ortopedisk klinikk, MED=medisinsk divisjon, BUK=barne- og ungdomsklinikken, 
KK=kvinneklinikken, HØKH=avd for helsetjenesteforskning . Forskningsstøtte: adm, bibliotek, 
datafangst, statistikk, biobank, EpiGen. 
 
Figur 1: Forskningstildelinger fra eksterne kilder 2010-2015 (kr) 
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Figur 2: Antall fullførte doktorgrader fra Ahus ansatte 
 

 
 
 
 

 
Figur 3: Antall publiserte artikler med Ahus adresse. 2008-2015. 
  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doktorgrader pr år 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antall artikler pr år 

Side 32 av 38 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



4.6 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 30.04.2016.  
 

 
 
Sykehuspartner har startet opp implementering av regionale IKT-prosjekter hvor Ahus 
uforutsett har blitt pålagt å stille med egen likviditet. Dette skyldes i stor grad pålegg om 
implementering av regionale IKT-systemer hvor Sykehuspartner forutsetter at 
helseforetakene finansierer investeringskostnadene. Dette er krevende å håndtere og 
kommer uten varsel etter at budsjettet er vedtatt. I 2016 er det påløpt investeringskostnader 
fra Sykehuspartner på 5,5 mill. kroner. Inkludert i dette er oppgraderingen av applikasjonen 
Imatis, der Ahus fortsatt er i dialog med Sykehuspartner om finansieringen, da Ahus har 
forutsatt at dette skal dekkes av Sykehuspartner regionale ramme til “sikker og stabil drift”.  
 
Likviditet 

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

 
 
Antall kritiske bortfall av tjenester er stabil, men uønsket høy. Flere tiltak er iverksatt i 
forbindelse med prosjektet “Sikker og stabil drift” fra Sykehuspartner, som øker omfanget av 
tiltak gjennom året.  
 
Sykehuspartner brukerstøtte, responstider ved henvendelse (KPI 80%, innen 60 sekunder) 
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Status i regionale prosjekter etter 1. tertial 2016 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
IMP: Infrastrukturmodernisering 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
Prosjekt 
initiert av: 

Prosjekter/aktivitet i 2016 knyttet til regionale prosjekter 

RKL Radiologi 
Status mai: Forsinket.  
Regional løsning for ris/pacs. Første foretak enda ikke implementert. 

RKL Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status mai: Forsinket. Ingen aktivitet på Ahus frem til nå i 2016. 
Henvising: Ikke aktuelt med aktivitet på Ahus før overgang 2016/2017. 
Epikrise: Pilot (OUS og SSHF) forsinket. Test og innføring øvrige HF planlagt høst 2016. 
Labsvar OUS og VV: Ikke planlagte aktiviteter på Ahus i 2016. Forberedende aktiviteter for 
pilot (OUS og VV) nylig igangsatt. Igjen  

RKL Dialogmelding mellom HF og legekontor 
Status mai: Ikke påbegynt 

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

RKL Regional kurve og medikasjon 
Status mai: Pågående. 
Regional løsning for gjennomgående kurve. Prosjektgruppe og styringsgruppe på plass. 
Sannsynligvis forsinkelse med oppgradering og bredding i sykehuset grunnet teknisk 
løsning. 

RKL Utfasing av usikrede svarmeldinger  
Status: Ihht plan. 
Alle HF skal innen utg. 2016 bruke svarmeldinger (lab og bilde) ihht nasjonal standard, 
adressere med HER’id på to nivå og sikre overvåking av applikasjonskvittering.   

IMP Nettverk Ahus 
Status mai: Pågående men forsinket. 
Utskifting av komponenter i eksisterende nettverk. 
 

IMP Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status mai: Forsinket.  
Verktøyet for organisasjon- og fullmakts forvaltning. 

IMP Oppgradering av Citrix løsningen 
Status mai: Ikke startet 
Oppgradering til regional løsning 
 

OBD Min Journal 
Status mai: utrulling på poliklinikkene igangsatt. Manglende Dips moduler gjør at man kun 
kan starte med tjenesten timehåndtering for pasientene. 

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

NIKT Automatisk fødselsregister 
Status mai: Pågående 
Meldinger leveres elektronisk men er krevende på Føde B grunnet utfordringer med å nå 
Internett fra Citrix Desktop Sikker pc’er. Prosjektet a ved Ahus avsluttes ikke før løsningen 
er på plass.. 
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4.8 Samhandlingsreformen 
 
KAD plasser og utnyttelse – per mars 2016 (april data foreligger ikke før senere) 
 
 

 
 
Utskrivningsklare pasienter – utvikling 1. tertial 2016 
 

 
  

KAD
Senger  

2015
Senger 

2016 okt nov des jan feb mars okt nov des jan feb mars
Aker (20 %)  10(52) 14 (73) 10 10 10 14 14 14 9     9     9     12   12  12     
Nedre Romerike  16 16             16 16 16 16 16 16 8     11   9     8     10  10     
Øvre Romerike -                 6               6 6 6 - - - 4     4    4       
Eidsvoll -                 3               3 3 3 - - - 2     2    2       
Aurskog-Høland/Rømskog -                 2               2 2 2 - - - 1     1    1       
Nes -                 2               2 2 2 2 2 2 1     1     1     1     1    1       
Follo -                 12             0 7 7 - - - - 5    5       
Totalt  26 55 28 28 28 43 50 50 18   21   19   28   35  35     

Senger i drift Ant pasienter

2015 2016
Kommune/Oslo Jan Feb Mar Apr Totalt Jan Feb Mar Apr Totalt
Vestby 1     - - 2     3       3       3       -     -     6       
Ski 27   25   24   7     83      36      84      69      56      245    
Ås 9     35   30   19   93      12      26      8       -     46      
Frogn 4     1     2     3     10      22      2       10      12      46      
Nesodden 167 68   29   38   302    14      7       8       1       30      
Oppegård 34   9     14   28   85      18      5       31      6       60      
Aurskog-Høland 6     6     3     1     16      1       2       -     2       5       
Sørum 5     12   3     4     24      2       2       1       2       7       
Fet 1     - 2     1     4       3       5       2       -     10      
Rælingen 13   9     7     39   68      1       5       3       3       12      
Enebakk 5     3     9     1     18      1       3       -     -     4       
Lørenskog 9     14   6     12   41      28      5       4       1       38      
Skedsmo 41   68   38   46   193    85      64      107    136    392    
Nittedal 13   27   90   30   160    3       2       9       7       21      
Gjerdrum 5     1     - - 6       1       1       4       1       7       
Ullensaker 8     9     5     9     31      2       2       5       1       10      
Eidsvoll 4     2     3     11   20      79      2       8       21      110    
Nannestad 3     - - 13   16      1       1       2       3       7       
Hurdal 2     8     - 3     13      -     1       -     1       2       
Bydel 10 Grorud 20   20   7     5     52      13      7       2       -     22      
Bydel 11 Stovner 77   46   40   34   197    25      51      63      39      178    
Bydel 12 Alna 169 71   218 79   537    25      24      15      20      84      

Totalt 623 434 530 385 1 972 375    304    351    312    1 342 
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Aktivitet Status Estimert 

sluttdato 
Kommentar 

Samhandlingsplan for Ahus og 
kommunene 

Foreløpig plan behandlet i 
strategiseminar i april.  

Høst 2016 Administrativt samarbeidsutvalg 
vil vedta planen.  

Plan for forbedring av 
utskrivningskvalitet – lukking av 
avvik fra Fylkesmannen 

Plan og sak til ledermøte 
utarbeidet. Svar sendt 
Fylkesmannen.   

mai 2016 Omfattende arbeid for å forbedre 
kvaliteten på utskrivning er 
gjennomført. 

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

2016 Kritisk med godt samarbeid med 
Sykehuspartner og DDT 

Barn som pårørende Etablerer kontaktpunkt i 
kommuner/bydeler 

Sommer 
2016 

Fagforum avtale om forebygging 

Tolketjenesten OUS som leverandør av 
tolketjenester. 
Tolkeapp under utprøving.  

Sommer 
2016 

Tolkekabiner er etablert 

Konferanse for helsefremmende 
arbeid i USA  

Ansvar for flere sesjoner ved HPH 
konferansen i USA. 

Juni 2016  
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4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner i de 2 siste tertial ved Ahus. 
 

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

 
 
Figur 2:  Status tilsyn og revisjoner per 1. tertial 
 

Tilsyns-
myndighet 

Tema Avvik Status Ansvar Frist 

Kommunalt 
brannvesen 

Brannstrategi 
bygningsmasse 

1 Lukket DFM 08.04.16 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med samhandling 
Tilsyn med gastrokirurgisk 
avd 

1 
1 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 

10.05.16 
- 

Mattilsynet Vannledningsnett og 
kjøkken 

2 Lukking 
pågår 

DFM 15.06.16 

DSB Oppfølging HMS 2 Lukking 
pågår 

DFM/D
DT 

01.07.16 

Konsern-
revisjonen 

Tilgjengelige helsetjenester 6 Lukking 
pågår 

EMH Ikke 
avklart 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
 

   
 

 
 
 
Organisatorisk nivå Tiltak for å redusere avvik Status 
Ahus • Forsterket bistand til 

avdelinger i de tre divisjoner 
med høyest fravær i 2015; kir 
div, DFM og DPH 

• Det er igangsatt målrettede 
tiltak i alle divisjoner 

 

Hele
2015 I fjor I år I fjor I år

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

Denne periode Hittil i år
Mål

Siste 3 
mnd
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1.2 HMS avvik 

 
 
 

 
 
AMU skal i mai behandle sak vedrørende HMS-handlingsplaner. Divisjonsvise risikovurderinger, 
HMS-mål og handlingsplaner vil bli presentert så snart det er klart. 
Før sommeren vil avdeling for arbeidsmiljø gjøre analyse knyttet til årsaker for alvorlige avvik 
knyttet til vold og trusler i 1. tertial. 
 

2014T1 2014T2 2014T3 2015T1 2015T2 2015T3 2016T1 Andel 2016T1
Annet HMS 54 45 47 3 0 1 77 17,0 %
Brannvern 10 11 31 39 20 19 20 4,4 %
Bygning/utstyr 11 12 42 18 14 19 34 7,5 %
Fysisk arb.miljø 29 43 41 43 43 53 48 10,6 %
Psykososialt 36 40 40 45 43 75 58 12,8 %
Sikkerhet 16 28 45 31 40 49 30 6,6 %
Smittevern/stikk 39 39 57 68 40 60 46 10,2 %
Strålevern 0 0 2 0 3 2 0 0,0 %
Vold/ trusler 140 99 140 91 125 113 133 29,4 %
Ytre miljø 7 6 30 7 15 22 7 1,5 %
Totalsum 342 323 475 345 343 413 453

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

Vold og trusler 140 99 140 91 125 113 133
Andel vold og trusler 40,9 % 30,7 % 29,5 % 26,4 % 36,4 % 27,4 % 29,4 %
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1.3 AML brudd  

 
 

 
  
 

Organisatorisk 
nivå 

Tiltak for å redusere avvik  Status 

Ahus • Nylig utarbeidet felles regionale retningslinjer til hjelp 
med å redusere antall brudd, herunder; egen 
årsakskode for bytte av vakt, felles standard oppsett 
alle HF, anbefaling om å sikre at arbeidsplaner 
iverksettes uten brudd 

• Oppfølging av bemanningsplanlegging og 
ressursstyring i alle divisjoner 

• Løpende kurs og opplæring av ledere ifht 
bemanningsplanlegging og ressursstyring 

• Ahus 
implementerer 
felles regional 
praksis 

• Løpende bistand 
til implementering 
av ressursstyring 

• Løpende 
gjennomføring av 
opplæring til 
ledere 

 
 

Hele Hele
2015 I fjor I år I fjor I år 2015 I fjor I år I fjor I år

Divisjon for Facility Management 1173 64 139 466 525 1,0 % 0,7 % 1,4 % 1,1 % 1,3 %
Kirurgisk divisjon 7190 459 372 2446 1774 3,9 % 3,0 % 2,2 % 3,8 % 2,7 %
Ortopedisk klinikk 1520 99 59 565 378 2,8 % 2,1 % 1,4 % 3,1 % 2,1 %
Kvinneklinikken 2269 170 121 586 479 4,6 % 4,2 % 2,9 % 3,5 % 2,9 %
Medisinsk divisjon 12456 964 697 4012 2741 5,0 % 4,8 % 3,3 % 4,8 % 3,3 %
Barne- og ungdomsklinikken 1422 137 154 569 541 2,9 % 3,3 % 3,5 % 3,3 % 3,1 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 713 35 122 202 338 0,7 % 0,4 % 1,2 % 0,5 % 0,9 %
Divisjon for psykisk helsevern 3692 273 233 1038 741 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,9 % 0,7 %
Andre 59 2 4 13 37 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Hele Ahus 30494 2203 1901 9897 7554 2,6 % 2,3 % 1,8 % 2,4 % 1,8 %

Hittil i år
Antall brudd Brudd pr vakt

Denne periode Hittil i år Denne periode
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1.4 Bemanning Ahus 

   

1.5 Variabel lønn 
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1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell 
 
 

  

 
 

1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell 
 

   
 

Månedlige kostnader innleie helsepersonell
(tall i tusen kr) Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Snitt 2015 Snitt 2014
Jan 2 947               2 340               2 434               4 013               4 369               
Feb 3 798               2 289               2 403               4 013               4 369               
Mar 4 351               2 413               3 085               4 013               4 369               
Apr 3 794               2 378               2 487               4 013               4 369               
Mai 2 499               3 346               4 013               4 369               
Jun 2 756               4 696               4 013               4 369               
Jul 3 435               7 469               4 013               4 369               
Aug 3 008               3 575               4 013               4 369               
Sep 2 744               3 955               4 013               4 369               
Okt 2 685               4 646               4 013               4 369               
Nov 2 509               4 016               4 013               4 369               
Des 2 495               6 040               4 013               4 369               
Akkumulert 14 890             31 549             48 152             48 152             52 425             
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Hovedtiltak bemanningsutvikling 
 
Organisatorisk 

nivå 
Tiltak for å redusere avvik på innleie og variable 
lønnskostnader 

Ahus • Det jobbes med ressursstyring i en rekke seksjoner og avdelinger for 
å tilpasse bemanning og aktivitet i planleggingen. 

• GAT Analyse installeres som nytt rapporteringsverktøy for 
bemanning før sommeren og i forbindelse med implementering i 
organisasjonen vil det jobbes bredt for å legge til rette for bedre dag-
til-dag-styring av personellressursene.  

• En bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra stab, 
divisjoner og tillitsvalgte har kartlagt og evaluert 
ressursstyringsprosessen i samarbeid med internrevisjonen. Resultat 
vil foreligge i slutten av mai og danne grunnlag for revidering og 
implementering av forbedret prosess i høst. 

• Det er igangsatt pilot for ledernettverk for leger. Hovedfokuset i 
starten er ressursstyring. Erfaring fra piloten vil danne grunnlag for 
videre arbeid med ledernettverk og ressursstyring for leger i høst. 
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

  
 

 
 

2.2 Langtidsventende 

 
  

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

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

          
 

 
  

Andel fristbrudd rettighetspasienter 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Somatikk 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Kirugisk divisjon 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 %
Ortopedisk klinikk 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 %
Medisinsk divisjon 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %
Barne- og ungdomsklinikken 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 %
Kvinneklinikken 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
Psykisk helsevern 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %
VOP 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %
BUP 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 0 %
TSB 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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2.4 Sykehusinfeksjoner   
    

 
 

   

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

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

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

3.1 Pasientbelegg     
 

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

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Normerte senger voksensomatikk 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 90 % 86 % 89 %
Kirugisk divisjon 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % 82 % 89 %
Medisinsk divisjon 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % 93 % 94 % 91 % 92 %
Ortopedisk klinikk 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % 88 % 87 % 84 % 83 %
Barne- og ungdomsklinikken 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % 68 % 70 % 67 % 71 %
Kvinneklinikken 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % 72 % 79 % 75 % 83 %

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

 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 21 518      21 715      -197         -0,9 % 21 189          329          1,6 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 74 539      82 784      -8 245      -10,0 % 81 133          -6 594      -8,1 %

Ant. dagbehandlinger 9 947        9 873        74             0,7 % 9 490            457          4,8 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 95 503      94 505      998           1,1 % 90 884          4 619       5,1 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 29 878      30 686      -808         -2,6 % 28 280          1 598       5,7 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 30 121      30 979      -858         -2,8 % 28 589          1 532       5,4 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 235        1 238        -3             -0,2 % 1 206            29            2,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 20 722      21 377      -655         -3,1 % 20 774          -52           -0,3 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 165           328           -163         -49,7 % 205               -40           -19,5 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 47 798      45 332      2 466        5,4 % 44 361          3 437       7,7 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 42             33             9               27,3 % 57                 -15           -26,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 476        2 117        359           17,0 % 2 201            275          12,5 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling -           760           -760         -100,0 % 820               -820         -100,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 28 040      32 588      -4 548      -14,0 % 31 082          -3 042      -9,8 %

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

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 257           262           -5             -1,9 % 235               22            9,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 5 741        7 239        -1 498      -20,7 % 6 441            -700         -10,9 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 9 450        9 201        249           2,7 % 8 487            963          11,3 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per april 2016 Resultat 
samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Barne og ungdomspsykiatri
Per april 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Voksenpsykiatri
Per april 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per april 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2014-16   
 

 
 

 

 
Side 15 av 15 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  


	Sak 40-16 Rapport pr 1. tertial 2016
	Sak 40/16 Rapport pr 1. tertial 2016

	Sak 40-16 Vedlegg 1 Rapport april 2016
	1. Sammendrag
	2. Hovedmål og status
	3. Månedsrapport pr divisjon
	3.1 Kirurgisk divisjon
	3.2 Ortopedisk klinikk
	3.3 Medisinsk divisjon
	3.4 Kvinneklinikken
	3.5 Barne- og ungdomsklinikken
	3.6 Divisjon for psykisk helsevern
	3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi
	3.8 Divisjon for Facilities management

	4. Tertialrapport
	4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet
	4.2 Pasientbehandling
	4.3 HR
	4.4 Tilgjengelighet
	4.5 Forskning og innovasjon
	4.6 Investeringer og likviditet
	4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester
	4.8 Samhandlingsreformen
	4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn


	Sak 40-16 Vedlegg 2 Rapport 1. tertial 2016
	1. HR
	1.1 Sykefravær
	1.2 HMS avvik
	1.3 AML brudd
	1.4 Bemanning Ahus
	1.5 Variabel lønn
	1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell
	1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell

	2. Kvalitet
	2.1 Ventetid
	2.2 Langtidsventende
	2.3 Fristbrudd
	2.4 Sykehusinfeksjoner

	3. Aktivitet
	3.1 Pasientbelegg
	3.2 Korridorpasienter
	3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk)

	4.   Aktivitet
	5. Økonomi
	5.1 Resultatutvikling 2014-16



