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Sak 41/16 Ledelsens gjennomgang 1.tertial 2016  
 
Ledelsens gjennomgang (LGG) utføres tertialvis som del av helseforetakets 
virksomhetsstyring.  
 
Risikomatrisen gjenspeiler det samlede risikobildet ved helseforetaket ved utgangen av 1. 
tertial 2016 i tilknytning til de vedtatte hovedmålene for året. 

Handlingsplanen angir de tiltak som er iverksatt, eventuelt videreført fra 3. tertial 2015, for 
mål med høy eller middels risiko, og som forventes å bidra til økt måloppnåelse frem mot 
utgangen av neste tertial. 
 
Det er noen endringer i risikobildet sammenlignet med resultatet fra 3. tertial 2015: Mål 6 
(økonomi) er fortsatt på høy risiko. Mål 1 (gjennomsnittlig ventetid) har beveget seg fra 
middels til lav risiko. Mål 5 (alle medarbeiderne skal involveres i oppfølgningen av 
medarbeiderundersøkelsen) har beveget seg fra lav til middels risiko mens mål 2 (fristbrudd), 
mål 4 (pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning) og mål 7 
(korridorpasienter) er uendret på middels risiko. Mål 10 (redusert sykefravær) er nytt. 
 
I Oppdrag og bestilling 2016 er det hovedsakelig mål/krav relatert til økonomi som er 
innplassert på høy risiko. Noen områder er scoret til middels risiko. For disse er arbeid 
igangsatt eller pågående og er under kontroll. De fleste områdene er scoret til lav risiko.  
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 til etterretning. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Risikomatrise basert på ROS-analyse med handlingsplan jfr. vedlagte Excel-ark.  
Styringsmål ved Ahus i 2016, Status pr 1. tertial 2016 Foretak   
 
 
KONSEKVENS 

 
SANNSYNLIGHET 

NR Betegnelse 
 

1. Meget 
liten 
 

2. Liten 
 

3.  Moderat 
 

4. Stor 
 

5. Svært 
stor 

5 Svært  
alvorlig 

     

 
 

6 

 
1. Gjennomsnittlig ventetid alle pasienter  

< 65 dager 
 

2. Andel fristbrudd 0 % 
 

3. Sykehusinfeksjoner er redusert til < 3 % 
 

4. Pasienter får timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt henvisning  
 

5. Alle medarbeidere skal involveres i 
oppfølging av medarbeider-
undersøkelsen med etablering av for-
bedringstiltak for egen enhet 
 

6. Det er skapt økonomisk handlingsrom 
som sikrer nødvendige investeringer 
 

7. God kapasitetsutnyttelse av foretakets 
senger (målt som korridorpasienter) 
 

8. Ahus har innført verktøy for 
risikovurdering (early warning score) * 
a) andel ansatte som har vært på EWS 

kurs 
b) andel av postene som har innført 

tavlemøter 
9. Ahus er styrket og synliggjort som 

universitetssykehus 
10. Redusert sykefravær: mål 7,2% 

 
* Målteksten er forkortet – se handlingsplanen 
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Det skal lages handlingsplan med tiltak for styringsmål som scorer på høy og middels risiko ( rødt og gult). Det er ikke nødvendig 
med tiltak for mål som scorer på lav risiko (grønt).    
 
Sannsynlighet i denne sammenheng viser hvor stor andel av en type handling eller hendelse som fører til noe ønsket eller uønsket. 
Konsekvens er et mål på hva en uønsket eller ønsket hendelse kan føre til av skade/tap eller gevinst på mennesker, miljø og andre verdier. 
Definisjonene nedenfor er hentet fra Risikostyring i Helse Sør-Øst, v. 3.1 pr 070808 
 
Sannsynlighet beskrives her som: 
Meget liten: Har hørt om, ingen kjente tilfelle 
Liten:  Sjelden, kjenner tilfelle 
Moderat: Kan skje, flere enkelt tilfelle 
Stor:  Periodevis, lengre varighet 
Svært stor: Vil komme til å skje, kontinuerlig 
 
Konsekvens beskrives som: 
• Ubetydelig: Vanskelig målbar/definerbar tap/skade eller gevinst på 
mennesker eller andre verdier 
• Lav: Målbart ubehag/ skade/tap eller gevinst, men av mindre betydning 
• Moderat: Akseptabel skade/tap/gevinst 
• Alvorlig: Reversibel skade/tap/gevinst (sykdom, skader på mennesker eller 
andre verdier) 
• Svært alvorlig: kan gi uopprettelig 
 
 



LGG Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 
2016 Foretak

Mål Målbeskrivelse Tiltak Måltall Ansvarlig Frist Kommentar/status måloppnåelse
2 Andel fristbrudd  0 % 0 % Høy risiko: Ingen Middels risiko: BUK, KD, DDT 

Lav risiko: KK, MD, Orto, DPH

Økt poliklinikk (kveldspoliklinikk) KD Kontinuerlig
2,40% fristbrudd i Kirurgisk divisjon. Det holdes 
kontinuerlig fokus på fristbrudd og det sendes ut 
rapport med brudd og fristbrudd 30 dager fram tid 
hver uke.

Flere pasienter opereres med sammedagskirurgi KD Kontinuerlig

Er etablert praksis med legelister 4- 6 måneder frem.   BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Tiltak habilitering; analyse av fristbrudd data på avdelingsnivå og 
iverksette tiltak for nå måltall. 

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Følge opp etablerte rutiner fra forbedringsprosjekt og stabilisere 
praksis.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Prosjekt poliklinikker gjennomført. Vurdere kveldspoliklinikk som 
ekstra tiltak høst.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Fortsatt tett oppfølging fra turnusansvarlig leger,overleger og 
sekretærer. 

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Det er også fokus på time til rett tid for kontrollpasienter.
  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Fagansvarlige leger og merkantil følger ventelister og prioritering 
pasienter i månedlige møter og løpende dialog.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Følge opp etablerte rutiner fra forbedringsprosjekt og stabilisere 
praksis

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Fagansvarlige leger og merkantil følger ventelister og prioritering 
pasienter i månedlige møter og løpende dialog.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Bedre plan for poliklinisk aktivitet ifm sommerferieavvikling for å 
forebygge fristbrudd aug/sept

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig Pol: Gjennomsnitt fristbrudd 0,4%. Største risiko 
for fristbrudd er feilregistreringer og at det er 
fravær med kort varsel. Ellers etterslep p.t. for 
kontroller ca 480 for polikliniske pasienter og 17 
pasienter dagbehandling. Hab: Avdelingen får ett 
fristbrudd.Leger: Fare for brudd til sommeren pga 
redusert anestesitid

Verifisere behovet for nytt utstur DDT:BDA
BDA: Ingen fristbrudd per mars, men fare for dette 
pga økt antall henvisninger.  må sende pasienter til 
Aleris

Strukturere driften bedre hvis mulig DDT: BDA

4 Pasienter får timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt henvisning

80 % Høy risiko: Ingen Middels risiko:  Orto, KD, BUK 
Lav risiko: MD, KK, DPH

Arbeidslistene til legene planlegges i lengre perspektiv/framtid. 

KD: Ledergruppen Kontinuerlig

Jevnlig uttak av rapporter fra DIPS for å identifisere områder som 
har utfordring med direktebooking, tiltak er iverksatt utefra aktuelle 
flaskehalser.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig Arbeidsgruppe ved poliklinikken har analysert 
årsaker knyttet til direktebooking og identifisert 
flaskehalser



Tiltak iverksatt for å redusere sårbarhet ved fravær i 
merkantilgruppen

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Tettere dialog mellom fagansvarlige leger og sekretærer for å få 
prioirtert hvilke pasienter som skal ha time.

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Oppfølging av tiltak i Prosjekt poliklinikk, for å optimalisere 
direktebooking. 

  BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Spesielle tiltak rettet mot habilitering som har lavest snitt siste tertial   BUK: Avd. sjefer Kontinuerlig

Legelister 6. mnd. frem i tid  Orto: Avdsjef leger, avdsjef pleie-merkantil Kontinuerlig

Kveldspoliklinikk  Orto: Avdsjef leger Pågår

Alle leger en poliklinikk dag pr uke Orto: Avdsjef leger Pågår

Poliklinikk, merkantil prosjektet. Orto Pågår

Omorganisering av merkantil enhet. Orto Pågår

Avlastningsavtaler med Kongsvinger. Orto Pågår

Fritt behandlingsvalg Orto Pågår

5 Alle medarbeidere skal involveres i 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

Høy risiko: Ingen  Middels risiko: BUK, DPH, Stab  
Lav: MD, KD, KK, Orto, DDT

Tett og målrettet oppfølging gjennom linjen. I dialog med HMS-
ledere vedrørende system/styring av tilganger.

DPH Enkelte enheter er noe forsinket i sin registrering 
av oppfølgingen.

Status handlingsplaner ifm LGG og AMU. Døgnenheter innført nye 
tiltak med mål om å inkludere alle turnusansatte, eks flere møter, 
mindre grupper,  kortere møter gjentatte ganger. Bruke både 
morgenmøter og lunsjmøter for gjennomgang og involvering.

  BUK: Avd. sjefer Alle medarbeidere i BUK får invitasjon til 
oppfølgingsmøter.  Dagdriftsenheter har god 
deltakelse, mens døgn/turnusavdelingene 
utfordringer knyttet til deltakelse for alle. 

Oppfølgingsmøter hvor de ansatte, verneombud og leder sammen 
utarbeider forbedrings- og bevaringstiltak.

Stab

I medarbeiderundersøkelsen 2015 svarte 56 % at 
de har vært involvert i forrige 
medarbeiderundersøkelse. (mot 55 % i 2014).

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som 
sikrer nødvendige investeringer

Kirurgisk divisjon har etablert faste tertiale (?)oppfølgingsmøter med 
lederne i divisjonen, disse møtene fører til en tettere økonomisk 
oppfølging for divisjonen.

KD Kontinuerlig
Implementering av budsjettiltak i henhold til plan. 
Identifisering av nye tiltak (budjettsamling)

Tiltak i vedtatt budsjett for 2016. BUK: Klinikkdir. og avd.sjefer
Pr mars akkumulert positivt resultat. Lavere 
aktivitet enn plantall. Største usikkerhet er knyttet 
til omorganiseringsprosess avdeling barn og 
ungdom, og kostnader gjestepasienter.

Systematisk budsjett - og regnskapsoppfølging på avdeling- og 
seksjonsnivå. Månedlige avdelingsvise driftsmøter med oppfølging 
av budsjettiltak/drift v/direktør og controller   

MD: Alle ledere nivå 2-5 Kontinuerlig

Daglige kapasitetsmøter og bemanningsstyring sengeområder MD Ukedager

Resultatsikring - variabel lønn og bemanningsplaner på alle 
sengeområder

MD: Ledergruppen Ukentlig

Flerårig plandokument 2016-2019. Oppfølging av tiltaksplan MD: Alle ledere nivå 2-5 Månedlig Tiltaksplan for MD 2016 - 2019. Definerte tiltak for 
2016 følges opp i månelige driftsmøter i alle 



Bedre planlegging av sommerferien KK: ledere på alle nivåer Kontinuerlig

Gjennomgang av bemanningsplan, arbeidsplan og vaktbok. KK: ledere på alle nivåer Kontinuerlig

Kontakt med HelseSørØst for å få jevnere fordeling av 
fødslene

KK

4,3 mill i underskudd. se tiltaksplan
KK

 Økonomirapporteringer/statusmøter Orto: Klinikkdir

Inntektssvikt grunnet mindre øhjelp ennn forventet, 
også noe lavere elektiv aktivitet. Vi likevel har 
bedre resultat enn tilsvarende periode i 2015

PA: Rammene satt fra Ahus. Fordelingsmodellen og takster for 
patologidiagnostikk dekker ikke faktiske utgifter og fremtidig 
fagmessig utvikling.

DDT PA: Overskudd pga ubestatte stillinger, behov for 
nyinnvestering for å øke ID-sikringen

BDA: Synliggjøre behovet for investering av nytt utstyr. Jobbe for 
økonomisk balanse/overskudd.

DDT Kontinuerlig MTE: Prognose på -9,5 mill
BDA: Minus 4, 2 mill. per mars gir ingen 
handlingsrom. Ikke midler i investeringsbudsjettet 
til nytt nødvendig utstyr på Ski og Bryst
TLMB: TLMB er i økonomisk pluss 31.03.2016
MIKS: Plassert på rødt grunnet uavklart situasjon 
med avtale HPV med FHI

IMTRA: Utarbeide ny søknad til helsedirektoratet om godkjenning av 
bioingeniører til å utløse DRG refusjon

DDT IMTRA: Regnskap 1- tertial OK, men polikliniske 
inntekter mangler på grunn av manglende 
godkjenning av bioingeniører til å utløse DRG-
refusjon på tapping av pasienter

7 God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger 
(målt som korridorpasienter)

Høy risiko: Orto Middels risiko: KK, KD, MD Lav 
risiko: Ingen

Kapasitetsmøter innført og satt i system. Følges opp daglig og 
ekstraordinært ved behov. Problemstillinger konkretiseres og følges 
opp

MD: Ledergruppen Ukedager
Divisjonen har hatt 356 overnattinger i korridor i 
perioden januar - mars. I januar var det 130, 
februar 112 og mars 114. Betydelig endring siden 
samme periode i fjor. I hovedsak er 
korridorplassering benyttet innen Hjerte

Divisjonen gjennomfører daglige kapasitetskonferanser med tiltak og 
oppfølging av kapasitet og pasientflyt. Det følges særskilt opp 
utreiser med daglig gjennomgang av planlagte og faktiske utreiser.

MD: Div.dir og avdsjefer Kontinuerlig

Tiltaksplan for “sikker pasientflyt” er etablert med blant annet tiltak 
for forløpsplanlegging, plan for oppholdet for den enkelte pasient, 
utskrivingsrutiner, bruk av tavlemøter i risikovurdering og 
gjennomgang av alle pasienter.

MD: Avdsjefer Kontinuerlig

Utskrivningsklare pasienter til oppfølging i kommuner og bydeler 
følges opp daglig. Enhet for samhandling deltar på divisjonens 
kapasitetsmøter.

MD: Ledergruppen Kontinuerlig

Utreiser planlegges i forløpsplaner, brukes systematisk i tavlemøter 
og kapasitetsmøter.

MD:Ledergruppen Kontinuerlig

Prosjekt avklaringsstoler i Akutt 24 er under planlegging og plan vil 
etableres våren 2016.

MD Våren 2016

System for bruk og oppfølging av KAD i divisjonen - Optimalisere 
bruk.

MD Kontinuerlig



System og oppfølging av Akuttpoliklinisk tilbud i alle fagområder. MD Kontinuerlig

Bidra til konvertering av pasienter fra inneliggende til dagkirurgi. MD Pågående

Revidering/videreføring av divisjonens kapasitetsmøter KD Pågående innføringen av daglige kapasitetsmøter gitt bedre 
oversikt og mulighet for fordeling av pasienter i 

 Revidering/videreføring av tavlemøter KD Pågående Tavlemøter er også en faktor som har bidratt til en 
bedre oversikt og oppfølging av pasienter og 

  Kirurgisk divisjon jobber kontinuerlig med optimalisere 
kapasitetsutnyttelsen av divisjonens senger. Blant annet slås to 
seksjoner sammen for å utnytte pasientsenger på en bedre måte,

KD Pågående

Jevnlige oppfølgingsmøter med ledere på nivå 3 og 4

KD Pågående
Kirurgisk divisjon har målet om god 
kapasitetsutnyttelse som et av sine prioriterte mål 
for 2016 og vil bli fulgt nøye opp gjennom året.

Månedlige rapporter, rapporteres på i OBD. Månedsrapporter 
presenteres i bla KAM utvalg.  Driftskoordinator. 

Orto Månedlig

Daglig oversikt over kapasietetsutnyttelsen. Orto Ukedager

Bruk av senger Ski.  S305. Orto Kontinuerlig



Oppdrag og bestilling 2016  Ahus - Rapportering  Måltall

Overordnede mål
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Mål og andre oppgaver i oppdragsdokumentet  (disse er nummerert nedenfor og 
skal følges opp og rapporteres på tertialvis) Ahus egne mål er tatt med

Ahus-mål for 2016:
Ansvarlig for 
gjennomføring Nivå 2 Oppfølgingsansvar Foretaket MD KD Orto KK BUK DPH DDT DFM Stab

God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger (målt som korridorpasienter) 0
Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH Fagdirektør

Ahus har innført verktøy for risikovurdering ( early warning score) for å sikre tidlig og korrekt 
intervensjon ved forverring i pasientens  tilstand 100 %

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH Fagdirektør

Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus Alle direktører Viseadm direktør

Redusert sykefravær 7,2 % Alle direktører HR-direktør

Mål og andre oppgaver i oppdragsdokumentet (nummerert fra 1 - 70)
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

1 	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager <65 dager
Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH,DDT Fagdirektør

2 	Ingen fristbrudd. 0
Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT Fagdirektør

3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT Fagdirektør

4
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 
forbedringstiltak i egen enhet Alle direktører HR-direktør

5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Alle direktører Økonomidirektør

6 	Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent min 70%
Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DDT Fagdirektør

7
	Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert standard 
forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent min 70%

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DDT Fagdirektør

8

	Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 
sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst 
RHF i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT Fagdirektør

9

	Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder sammenliknet med 
2015, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH Fagdirektør

10

	Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet med 2015, 
jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH Fagdirektør

11
	Akershus universitetssykehus skal bidra i det videre arbeidet med utredning og iverksettelse av 
kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Viseadministrerende direktør, 
Fagdirektør, Økonomidirektør

Viseadministrerende direktør, 
Fagdirektør

12

Det legges til grunn at Ahus følger opp forhold som er omtalt i Dokument 3:2 (2015-2016) 
Riksrevisjonenes kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014, sak 4 Helseforetakene 
aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling Direktør KD, Orto, KK Fagdirektør

Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

13

	Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). Direktør DPH Økonomidirektør



14
	Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen 
sammenliknet med 2015 Direktør DPH Fagdirektør

15
	Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern for voksne 
sammenliknet med 2015 Direktør DPH HR-direktør

16
	Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) innen psykisk 
helsevern og rus. Direktør DPH Fagdirektør

17 	Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og opplæring Direktør DPH Fagdirektør

18 	Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler Direktør DPH Fagdirektør

19 	Avvisningsrate ved poliklinikker er redusert i forhold til 2015. Direktør DPH, Fagdirektør Fagdirektør

20
	Forberede og følge effekter av kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter 
psykisk helsevern/rus. Direktør DPH                                                     Fagdirektør

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

21

	I Helse Sør-Øst skal andel sykehusinfeksjoner være mindre enn tre prosent og det skal 
gjennomføres fire prevalensmålinger per år på helseforetaksnivå. To av målingene gir grunnlag 
for regionale og nasjonale tall som offentliggjøres av Folkehelseinstituttet.

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT Fagdirektør

22
	Ikke korridorpasienter Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 

DPH Fagdirektør

23
	Bidra med nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede kommunene, slik at de kan ivareta sitt 
ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT Fagdirektør

24

	Spre alle innsatsområder som er igangsatt i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24-7" til 
relevante enheter/avdelinger. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 Oppfølging og 
rapportering.)

Direktør MD, KD, Orto, BUK, KK, 
DPH, DDT, Fagdirektør Fagdirektør

25

	Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens. Som et ledd i etableringen skal de 
regionale kompetansesentrene for smittevern styrkes. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 
Oppfølging og rapportering Fagdirektør, Direktør DDT Fagdirektør

26
	Ansette sosialpediatere i alle barneavdelinger. Overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens 
barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse. Direktør BUK Fagdirektør

27

	Ha ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder ha inngått avtaler 
med videreførte robuste kommunale overgrepsmottak, fra 1. januar 2016. For helseforetak og 
kommuner som ikke har inngått slike avtaler per 1. januar 2016, settes endelig frist for 
avtaleinngåelse til 1. juli 2016, jf. brev av 11. november 2015. Direktør BUK, MD, KK, DDT, DPH Fagdirektør

28
	Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten gjennom tverretatlig 
program for forbedring av nødmeldingstjenesten". Fagdirektør Fagdirektør

29

	Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- 
og velferdsetaten, herunder vurdere om det er hensiktsmessig å inngå særskilte 
samarbeidsavtaler med Arbeids- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har i samarbeid med 
Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet maler for samarbeidsavtaler til dette formålet. I 
rapporteringen skal det inngå en oversikt over hvilke områder det er etablert samarbeid på og 
konkrete samarbeidstiltak. Tilsvarende oppdrag er gitt Arbeids- og velferdsetaten  Fagdirektør  Fagdirektør

30

	Alle helseforetak skal ha en legemiddelkomitè (LMK). Legemiddelkomitèen skal organiseres som 
et operativt organ som skal ivareta oppgaver i henhold til anbefaling i Rapport om nasjonal 
legemiddelberedskap Fagdirektør Fagdirektør

31

	Helseforetaket skal ta i bruk elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå som forberedelse 
til innføring av lukket legemiddelsløyfe i sykehusene etter hvert som Sykehusapotekene kan 
fremskaffe disse enten gjennom egenproduksjon eller via LIS/HINAS- avtaler.	
	 Direktør MD, KD,Orto, KK, BUK Fagdirektør

Personell, utdanning og kompetanse

32
	Ha fortsatt oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og vikarer, og at bemanningen må 
tilpasses til aktiviteten Alle direktører HR-direktør



33

Ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell og 
kompetansebehov Alle direktører HR-direktør

34

	Synliggjøre utdanningsaktivitet i sykehusene. Helse Sør-Øst RHF skal årlig gi innspill til Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende dimensjonering av utdanningskapasitet, aktivitet og behov 
innen området. Akershus universitetssykehus skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. Direktør MD, KD,Orto, KK, BUK, 

DPH, DDT Fagdirektør

35
	Tilrettelegge for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning, videreutvikle tilbud gjennom e-
læring, simulatortrening mv Alle direktører Fagdirektør

36

	Det legges til grunn at Akershus universitetssykehus følger opp forhold som omtalt i Dokument 
3:12 (2014-2015) Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene HR-direktør, Fagdirektør (Direktør 

MD, KD,Orto, KK, BUK, DPH) Fagdirektør,  HR-direktør

37
Delta i tverrregionalt samarbeid som planlegger  for oppstart av ny spesialiststruktur for leger i  
2017 for å sikre en nasjonla, samordnet spesialistutdanning

Direktør MD, KD,Orto, KK, BUK, 
DPH, DDT Fagdirektør

38

	Akershus universitetssykehus skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i 
spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet

Direktør MD, KD,Orto, KK, BUK, 
DPH, DDT Fagdirektør

39
	Helseforetaket har etablert klare rutiner for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og 
kompetanseplaner. HR-direktør  HR-direktør

Forskning og innovasjon

40
Akershus universitetssykehus skal legge til rette for og iverksette tiltak for å styrke 
brukermedvikning i forskning Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

41

Akershus universitetssykehus skal ta initiativ til og delta i nasjonale forskningsnettverk som er 
faglig relevante for helseforetaket Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

42 	Akershus universitetssykehus skal styrke infrastruktur og støttefunksjoner for kliniske studier
Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

43
	Akershus universitetssykehuskal styrke infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt 
medisinsk utstyr Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

44

	Akershus universitetssykehus skal i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF bidra til gjennomføring 
av et forskningsbasert pilotprosjekt for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene.

Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

Krav og rammer 2016
Styring og oppfølging

45 Strategier og handlingsplaner fra HOD og HSØ som skal legges til grunn: Alle direktører

	Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) En god 
barndom varer livet ut" (Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
	Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018
	Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og Handlingsplan for redusert bruk av 
antibiotika i helsetjenesten 2016-2020 (Helse- og omsorgsdepartementet).
	Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet.

	Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet 2015.

	Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) fra 
Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2015.
	Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (jf. sak 
027-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF)
	Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst (jf. sak 029-2015 i styret for 
Helse Sør-Øst RHF)
	Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (jf. sak 032-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF)
	Økonomisk langtidsplan 2016-19 (jf. sak 044-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF)
	Rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst (jf. sak 067-2015 i styret for 
Helse Sør-Øst RHF
	Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - retningslinjer og tiltak (jf. sak 075-2015 i styret for 
Helse Sør-Øst RHF)

	Oppdatert regional IKT-strategi (jf. sak 086-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF)



Andre oppgaver:

46
Videreføre arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø 
og sikkerhetsarbeid Alle direktører HR-direktør, Fagdirektør

47

	Fortsatt prioritere ledelse og lederutvikling som ivaretar helhetlige pasientforløp på tvers av 
profesjoner, avdelinger, institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og ha stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon Alle direktører HR-direktør, Fagdirektør

48 Bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå HR-direktør, Fagdirektør HR-direktør, Fagdirektør

Organisatoriske krav og rammer

49 Det forutsettes at foretakene bidrar i utviklingsarbeid etter nærmere forespørsel fra HSØ Alle direktører Viseadministrerende direktør

Informasjonsteknologio og digitale tjenester

50
	Etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av avvikene påpekt i 
Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet DDT, Viseadministrerende direktør Viseadministrerende direktør

51
	Etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
meddelt til alle helseforetak og leverandører.

Fagdirektør (Direktør MD, KD,Orto, 
KK, BUK, DPH, DDT) Fagdirektør

Beredskap

52

	Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for kritisk 
infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og systemene er koordinert med berørte 
parter, og gjennomføre øvelser regelmessig. Direktør DDT, DFM, Fagdirektør Fagdirektør

53 	Rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet. Fagdirektør Fagdirektør

54 	Bidra i redningsledelsen ved hovedredningssentralene og i lokale redningssentraler Fagdirektør Fagdirektør

Bygg, eiendom og kritisk infrastruktur

55
	Helseforetakene er pålagt å utarbeide tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, med prioritering av 
tilstandsgrad 2 og 3. Planene skal korrespondere med et tilstrekkelig budsjett for oppgradering. Direktør DFM Direktør DFM

56 	Bruk av Sykehusbygg HF i alle prosjekter over 500 millioner i alle faser Direktør DFM Direktør DFM

57

	Akershus universitetssykehus kartlegger tilstandsgraden for sine bygg i 2016, under veiledning 
av Sykehusbygg HF som administrerer databasen. Denne kartleggingen oppdateres fortrinnsvis 
løpende, og skal synkroniseres hvert fjerde år (neste gang i 2020). Direktør DFM Direktør DFM

Innkjøp

58

Helseforetakene fikk i 2015 i oppdrag å utarbeide en analyse av forskjellene mellom egen praksis 
for vareforsyning, mot felles praksis i regionen. 	Dokumentasjon av analysen, samt en 
risikoanalyse med tiltaksplaner, fremlegges HSØ innen utgangen av andre kvartal 2016. Arbeidet 
med endring i helseforetaket, basert på funnene i analysen, skal igangsettes senest i tredje kvartal 
2016. Økonomidirektør Økonomidirektør

59

	Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på måleparametret Tap på forsinket 
avtaleimplementering" i første tertial 2016. Helseforetaket skal etablere dokumenterte rutiner for 
utarbeidelse av målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til denne målingen. Økonomidirektør Økonomidirektør

60 	Helseforetaket skal bidra i det regionale arbeidet med å videreutvikle øvrige felles måleparametre Økonomidirektør Økonomidirektør

Økonomiske krav og rammer
Drift og investering

61

	Akershus universitetssykehus skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og 
slik at de kommer pasientene til gode. Akershus universitetssykehus skal i 2016 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler Alle direktører Økonomidirektør

62
	Helseforetaket skal betale fakturaer som mottas fra HELFO i henhold til vedtatt oppgjørsordning 
for ordningen Fritt behandlingsvalg ". Dette er finansiert over helseforetakets basisramme. Økonomidirektør Økonomidirektør

Basisramme 5 890 678 
herav kvalitetsbasert finansiering 30 246 
Forskning 41 799 
Statlige tilskudd 1 901 
ISF-refusjoner 1 960 954 
Inntekter i alt 2016 7 895 332 
 



63

	Virksomheten innen Raskere tilbake" skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er 
gitt fra Helse Sør-Øst RHF. Midler til finansiering av "Raskere tilbake" omfattes ikke av tabellen 
over, men kommer i tillegg. Direktør Orto, KD Økonomidirektør, Fagdirektør

Resultat

64 	Årsresultat 2016 for Akershus universitetssykehus skal være på minimum 144 millioner kroner. Alle direktører Økonomidirektør

Likviditet og investeringer

65
	Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer Økonomidirektør Økonomidirektør

66
	Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2016 skal ikke 
benyttes til investeringer i 2016 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. Økonomidirektør Økonomidirektør

67
	Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering 
av nye investeringsforpliktelser.	 Økonomidirektør Økonomidirektør

Overføring av likviditet - driftskreditt

68
	Akershus universitetssykehus skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse 
Sør-Øst RHF Økonomidirektør Økonomidirektør

69
	Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for Økonomidirektør Økonomidirektør

Budsjettert aktivitet

Korrigering: Polikl. Konsult. VOP skal være 64131, se tabell nedenfor (feil i bilde som er kopiert fra 
oppdragsdokumentet

70 	Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2016
Direktør MD, KD,Orto, KK, BUK, 
DPH, DDT Økonomidirektør, Fagdirektør 

Oppfølging og rapportering
Helse Sør-Øst RHF vil i de faste oppfølgingsmøtene i 2016 følge opp Mål 2016 og evt. andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig melding 2016 skal Ahus rapportere på Mål 2016, Andre 
oppgaver 2016 og Rapportering 2016. Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1. mars 
2017.
Tabell: Mål 2016 Datakilder og publiseringsfrekvens (vedlegg)

Aktivitet i 2016 Somatikk VOP  BUP TSB 
DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 93 199       
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 63 102 3 715  100  785 
Antall liggedøgn døgnbehandling 238 709 65 115 6 351 21 718 
Antall oppholdsdager dagbehandling 29 358  0 2 280  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 274 134 133 263 87 800 26 138 
 

Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og endetarmskreft, 
lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid  

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt) Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 28 
krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument"1) og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner). 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap 
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 

 
 

 
 

 

        
    

 
 

  

  

        
    

  
   

 
  

 
 

 

     

        
 

    

          
 

       
    

      
   

  
  

 
 

  

                                                 
            

        
          

                 
      



Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig  

30 dagers overlevelse etter hjerneslag   Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

30 dagers overlevelse etter hoftebrudd  Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres med 
25 prosent. 
innen utgangen 
av 2018, målt 
ut fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprogr
ammet 

Årlig 

Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

Årlig 

Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) 
vitenskapelige artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk 
kvalitetsforbedring 

 Årsrapporter fra de 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 

 

     
        

      
 

  
  

  

         
        

      
   

  
  

     
      
      
  

   
  

  

           
  

  

         
      

   
  

  

        

       
      

      
      

      
     
  

 
 

  
 

 
   

 
  

  

 
 

 
  

 
 

 
   

 
    

p  
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(Helfo) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 
1000 innbyggere i helseregionen 

Redusert 
sammenlignet 
med 2015 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre og sykehus i 
psykisk helsevern for voksne 

Økt andel 
årsverk i DPS 
sammenliknet 
med 2015 

Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel sykehusinfeksjoner i Helse Sør-Øst2 Mindre enn tre 
prosent 

Folkehelseinstituttet Fire ganger årlig 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
 
Tabell 2. Rapportering 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres 2016 

                                                 
1 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 

Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss. 

2 Fra Helse- og omsorgsdepartementet er måltall satt til 4,7 prosent mens datakilde skal være Folkehelseinstituttet og 
målingen utføres to ganger per år. 
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