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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har i hele 2016 hatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon, 
med lavt korridorbelegg. Gjennomsnittlig liggetid på døgnopphold er redusert fra 3,8 dager pr 
september 2015 til 3,5 dager pr september 2016 (en reduksjon på nesten 8 %).  
 
Andel fristbrudd er på foretaksnivå i september 0,9 %, mot et nivå i underkant av 8 % de ni 
første månedene av 2015. Antall ventende totalt er redusert med 25 % sammenlignet med 
september 2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 63 % i samme tidsperiode.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 85 % av normerte senger. I 

september har foretaket et belegg på 87 %, noe lavere enn målsetningen (90 %).  
• Andel korridorpasienter er i september 0,7 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 0,9 %.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 68 dager i september (82 dager i september 2015).  

 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.656 brutto månedsverk i september (ekskl. innleie) mot 

6.790 budsjetterte brutto månedsverk (-134). Antall utbetalte månedsverk i september 
2015 var 6.631. 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr september -4,5 mill. kr., hvorav -17,3 mill. 
kr er knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt lønnsavvik per september på +12,8 mill. 
kr. Av dette er 10 mill. kr. knyttet til lavere lønnsoppgjør 2016 enn budsjettert. 

• Det totale sykefraværet i august var på 6,8 %. Det er 1,3 prosentpoeng lavere enn i 
desember 2015. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr september et regnskapsmessig underskudd på -0,2 mill. 
kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 
107,8 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-17,1 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-17,3 mill. kr) 
• Høyere medikamentkostnader enn budsjettert (-19 mill. kr) 
• Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-45,1 mill. kr) 
• Høyere forbruk på behandlingshjelpemidler (-12 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på -0,2 mill kr. innebærer likevel en betydelig forbedring 
sammenlignet med 2015, hvor resultatet pr september var -54,9 mill kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Bedringen i driftssituasjonen som følge av kapasitetsprosjektet er fulgt opp med tett 
oppfølging av bemanning i kapasitetsmøtene og egne resultatsikringsmøter. Dette har bidratt 
til den gode utviklingen i bemanning og lønnskostnader sammenlignet med 2015. I medisinsk 
divisjon er budsjettavviket knyttet til lønnskostnader som følge av dette redusert fra ca. -58 
mill. kr de første 9 måneder i 2015 til ca. -16,5 mill. kr samme periode inneværende år. 
 
I forhold til gjestepasientkostnader er hovedtiltaket en økt operasjonskapasitet, hvor økt 
egendekning også skal redusere omfanget av gjestepasienter. Dette tiltaket er forsinket, men 
utvides fra 1. september og forventes å få økt effekt de siste månedene av 2016. Det er også 
gjennomført en egen kartlegging i foreskrivingspraksis for H-resepter. Dette for å kunne 
identifisere hvor beslutning knyttet til valg av legemiddel og forpakning foretas, slik at tiltak 
knyttet til økt bruk av avtalemedikamenter kan målrettes bedre.   
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I september var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 68 dager. Det var 69 dagers ventetid innen somatikk, som er 14 dager 
lavere enn på samme tid i 2015.  
 
I september var andel fristbrudd ved helseforetaket 0,9 %, en kraftig nedgang fra september 
2015 (6,0 %). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner 
som hadde en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i september innen nevrologi (9), 
ortopedi (9), fordøyelse (6) og bildediagnostikk (5). De to førstnevnte avdelingene har i 
september hatt mange leger tatt ut i streik.  
 
På helseforetaksnivå fikk 79 % av pasientene en fast timeavtale innen 10 virkedager (14 
løpedager) fra mottak av henvisning. Hittil i år har 75 % av pasientene ved Ahus fått fast 
timeavtale innen 10 virkedager, mot et mål på 100 % etter lovendringen 1. november 2015.  
 
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 7. september 2016. På 
grunn av den nå avsluttede streiken foreligger ikke resultatet av denne registreringen på 
nåværende tidspunkt. Derfor foreligger kun resultatene for registreringen i mai måned. I 
denne registreringen var til sammen 683 pasienter inkludert. Det ble registrert 24 pasienter 
med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,7 %. Foretaket ligger i denne målingen 
over målkravet på 3 %.  
 
For foretaket samlet sett har belegget de ni første månedene av 2016 vært lavere og antall 
korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2015.  I september måned var 
antall overnattinger på korridor 113, sammenlignet med 348 for tilsvarende periode i 2015.  
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

Status

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

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

65 68 64

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

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 75 % 75 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-107,8    -12,0      

5 Pasientovernattinger i korridor 0 113 135
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 12,9 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker 
med 814 DRG-poeng (-17,1 mill. kr), som er 1,2 % lavere enn budsjett. Det negative avviket 
skyldes i hovedsak to forhold: 
 

• Ortopedisk klinikk har negativt avvik på DRG-inntekter på tilsammen -17 mill. kr i 
forhold til budsjett. Avviket fordeler seg med ca. halvparten på elektiv aktivitet og 
halvparten på ø-hjelp. Den største enkeltfaktoren er at den elektive aktiviteten på 
ryggpasienter har en nedgang i forhold til plantall. Det jobbes planmessig med å 
informere om tilbud og ventetider for å øke antallet elektive pasienter.   

• Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 enn det som ble estimert av 
Helsedirektoratet høsten 2015 (-9,2 mill. kr). 

 
Andre inntekter avviker positivt med 18,6 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 105 mill. kr. Etter finansposter er 
budsjettavviket -94,9 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr september 4,5 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et positivt avvik på +12,8 mill. kr mot budsjett mens innleie har et 
negativt avvik på -17,3 mill. kr. Per september ligger det inne en positiv effekt på 10 mill. kr. 
knyttet til lavere enn budsjetterte kostnader som følge av lønnsoppgjøret 2016.  
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr september på -40,8 mill. kr. Avvik knyttet til 
medikamenter står for 19 mill. kr av dette negative avviket. Det er 3 hovedforklaringer til 
medikamentavviket: 
 

• Økte medikamentkostnader utover budsjettert nivå for fagområdene onkologi og blod. 
For disse 2 områdene samlet er økningen i kostnadsnivå på medikamentsiden på 38 
% fra 2015 til 2016. Denne økningen er vesentlig høyere enn budsjettert nivå 
(budsjettet ble tatt opp med 13 %) og gir et negativt avvik på -13,7 mill. kr per 
september. 

• Nevrologi har hatt høye kostnader til MS-medikamenter de første ni månedene i 
2016. Dette genererer et negativt akkumulert budsjettavvik på -5,3 mill. kr. Det er 
legemidlene Tysabri og Lemtrada som står for økningen, og prisen på Tysabri har økt 
med 13 % fra 2015 til 2016. For Lemtrada er prisen uendret, men forbruk i volum har 
steget kraftig i 2016. 

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 220 908    217 003    3 905        1,8 % 1 852 450    1 884 046    -31 596     -1,7 %
Andre inntekter 535 481    533 897    1 584        0,3 % 4 484 529    4 465 882    18 647      0,4 %

Sum driftsinntekter 756 389    750 900    5 489        0,7 % 6 336 979    6 349 928    -12 949     -0,2 %
Lønn -og innleiekostnader 459 288    460 067    779           0,2 % 3 820 118    3 815 637    -4 481       -0,1 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 101 584    102 010    426           0,4 % 904 743       863 905       -40 838     -4,7 %
Gjestepasientkostnader 77 455      67 419      -10 036     -14,9 % 630 228       585 084       -45 144     -7,7 %
Andre driftskostnader 108 255    101 563    -6 692       -6,6 % 919 894       905 259       -14 635     -1,6 %

Sum driftskostnader 746 582    731 059    -15 523     -2,1 % 6 274 983    6 169 885    -105 098   -1,7 %

Driftsresultat 9 807        19 841      -10 034     -51 % 61 996         180 043       -118 047   -66 %
Netto f inans 6 641        7 841        1 200        15,3 % 61 825         72 043         10 218      14,2 %

Resultat 3 166        12 000      -8 834       171              108 000       -107 829   

Denne periode Hittil i år
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• De nye medikamentene som foretaket fikk finansieringsansvaret for fra 1. januar 
2016 (Hepatitt C, anemi, veksthormoner etc.) viser et negativt avvik per september på 
-5,3 mill. De siste månedene har det vært positive budsjettavvik på denne posten på 
grunn av bedre priser på medikamentene og det kan hende at man nærmer seg 
budsjettbalanse på dette kostnadsområdet innen året er slutt.  

• Det negative avviket på “nye” medikamenter på H-resepter veies opp av positive 
budsjettavvik på TNF-hemmere og kreftmedikamenter per september.  

 
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 september på dette området er på -12 mill. kr. Her har 
man startet å implementere flere tiltak, men det er usikkert om disse vil kunne dempe 
kostnadsveksten i den grad som er nødvendig for å komme ned på de budsjetterte nivåene. 
Utfordringene på dette området treffer også mange andre foretak, og Helse Sør-Øst har 
startet detaljert oppfølging av avtalelojalitet på et av de store vekstområdene, insulinpumper.     
 
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr september på -45,1 mill. kr. Dette avviket 
fordeler seg med -13,6 mill. kr på psykisk helsevern og -31,5 mill. kr på somatikk. I divisjon 
for psykisk helsevern er det fortsatt kostnader til gjesteplasser innen rus på Sykehuset 
Innlandet som ligger langt over forventet. I somatikken er det i hovedsak budsjettiltak som 
skal redusere gjestepasientkostnader som ikke har slått til som er hovedforklaringen til 
avviket. Her ligger det -13 mill. kr knyttet til operasjonsprosjektet på kirurgisk divisjon og -6,1 
mill. kr knyttet til reduserte gjestepasientkostnader i ortopedisk klinikk og fra sommeren ligger 
det også et tiltak på Kvinneklinikken i forhold til stabilisering av fødetall som ikke har blitt 
realisert (-1,5 mill. kr).  
 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+45,5 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Lavere enn budsjetterte kostnader til lønnsoppgjør (7,5 mill. kr).  
• Redusert kostnadsavsetningen til Sykehuspartner med 7,7 mill. kr som følge av 

oppdatert kostnadsestimat fra denne leverandøren.  
• I september kom det kreditnotaer på reduserte pensjonskostnader fra 

Sykehusapotekene og Sykehuspartner på til sammen 3,6 mill. kr.  
• Positivt avvik knyttet til fritt behandlingsvalg per september på 9,5 mill. kr.  
• Positivt avvik som en følge av ubenyttede sentrale midler satt av i budsjettet til 

kapasitetstiltak (+7 mill. kr) 
• Salg av Moenga i februar (regnskapsmessig gevinst +3,4 mill kr). 
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Resultat 2016 mot avlevert prognose 
Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i 2016. Per september er prognosen for 2016 
redusert til et regnskapsmessig resultat på 20 mill. kr.   
 
Prioriteringsregelen 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner er det akkumulerte avviket i fht 2015 innen somatikk, 
psykisk helsevern og rus hittil i 2016 henholdsvis +7,6 %, +5,5 % og +7,5 % pr september. 
Veksten for somatikken inkluderer aktivitetsøkning som følge av utvidelse av ISF-ordningen 
til flere yrkesgrupper. 
 
Når det gjelder bemanningsutviklingen innen somatikk så er denne i forhold til fjorårets ni 
første måneder uendret. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen i samme 
periode økt med 0,31 %. 
 
  

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

(10) Foretaket felles 14 307      45 491      
(11) Enhet for økonomi og f inans -236          1 154        
(16) Enhet for HR -333          3 609        
(20) Divisjon for facilities management -2 122       16 625      
(30) Kirurgisk divisjon -5 570       -51 098     
(34) Ortopedisk klinikk -2 040       -24 378     
(35) Kvinneklinikken -4 295       -18 538     
(40) Medisinsk divisjon -1 840       -67 432     
(43) Barne- og ungdomsklinikken 3 155        4 677        
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -3 478       -21 803     
(70) Divisjon for psykisk helsevern -6 626       -2 824       
(90) Forskningssenteret 244           6 688        
Resultat -8 834       -107 829   
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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 ble redusert i september etter økningen i 
august, og ligger nå godt under nivået på samme tid i 2015. Tallene påvirkes av rydding av 
langtidsventende, og divisjonen har nå ingen som har ventet over 1 år. Andel fristbrudd har 
ligget under 1 % de siste fire månedene.  
  
Belegget på sengepostene i september var 89 % og det har vært totalt 31 
korridorovernattinger i divisjonen, mot 95 korridorovernattinger i september 2015. Divisjonen 
har daglige drifts- og tavlemøter med blant annet fokus på redusert korridorbelegg. Intensiv 
hadde i september et høyt belegg med i gjennomsnitt 7,7 pasienter, mot 7 i snitt tidligere i år. 
Det har imidlertid ikke vært nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak. Gjennom høsten 
brukes betydelige ressurser på opplæring av personell på alle kirurgisk sengeområder i 
bruken av NEWS og MIG-team. Dette forventes over tid å føre til redusert behov for 
overvåkningssenger etter som forverring i pasienters tilstand vil oppdages tidligere og tiltak 
kan da iverksettes. Denne høsten gjennomfører også divisjonsdirektør for første gang 
systematiske pasientsikkerhetsvisitter i poliklinikkene, med fokus på blant annet intern 
samhandling og pasientflyt, tverrfaglig samarbeid og oppgaveglidning, samt avvikskultur og 
systematisk forbedringsarbeid. 
 
Det er gjennomført kvartalsvise oppfølgingsmøter med samtlige avdelinger i september. 
Driften i den enkelte avdeling er systematisk gjennomgått med særlig fokus på økonomi og 
annen resultatsikring. I pågående budsjettprosess for 2017 har det samtidig vært fokus på å 
identifisere mulige tiltak med effekt allerede i 2016 for å korrigere styringsfarten. 
 
Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon per september viser et negativt avvik i forhold til 
budsjett på -51,1 mill. kr. Aktiviteten i september var høy med 55 DRG-poeng over plantall. 
Hittil i år ligger divisjonen 279 DRG-poeng bak plantall. På sentraloperasjon er det hittil i år 
gjort 142 færre inngrep enn plantall, og 59 flere enn i 2015. Knivtiden er økt med 2,4 % i 
forhold til 2015. DKS har økt antall inngrep med 339 siden i fjor, og knivtiden har økt med 8,4 
%. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -12,9 mill. kr, hvor -7,5 mill. kr gjelder 
ekstern innleie. Anestesiseksjonen har kjøpt vikarbyråtjenester for 4,4 mill. kr hittil i år. Det 
jobbes aktivt med tiltak for å øke rekrutteringen av anestesisykepleiere. Her har vi for første 
gang benyttet sponset annonseplass på Facebook som kanal for utlysing av stillinger og 
dette har ført til en betydelig økning i antall søkere. Det gjenstår imidlertid å se hvorvidt 
tiltaket fører til konkrete ansettelser. Inntil iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt vil bruk 

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 79 84

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 73 % 65 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-51,1 -5,7         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 31 29
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vikarbyrå dessverre fortsatt være helt nødvendig for å opprettholde nivået på 
anestesitjenester. 
 
Vare- og driftskostnader har hittil i år et negativt avvik på 30 mill. kr. Av dette er 12,5 mill. kr 
knyttet til tiltak rettet mot gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt noen effekt (økt 
operasjonskapasitet). Divisjonen samarbeider nå blant annet med innkjøpsavdelingen om et 
nytt prosjekt med fokus på å få ned varekostnadene. Leveransesvikt på ett av våre viktigste 
legemidler i forbindelse med anestesi har ført til en betydelig merkostnad etter som dette 
legemiddelet har måttet erstattes av et betydelig dyrere legemiddel (remifentanyl). Det 
arbeides nå med alternative løsninger og logistikk slik at disse kostnadene kan reduseres. 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Divisjonen er i prosess med å evaluere igangsatte tiltak, samt identifisere nye tiltak for å 
korrigere styringsfarten.  
 
Operasjonsprosjektet, som gir økt øyeblikkelig hjelp kapasitet på kveld både på 
sentraloperasjonen og dagkirurgisk senter, startet opp 1. september. Det er for tidlig å si noe 
sikkert om effekten av tiltaket. Indikatorene ser positive ut, og antall operasjoner på SOP i 
september var 13 flere enn i september 2015. De første tre ukene etter oppstart så man en 
stor effekt på økt aktivitet, men de to siste ukene er mer lik fjorårets nivå. En av disse ukene 
var høstferieuken hvor det ikke var planlagt økt aktivitet utover 2015 nivå. Preoperativ 
ventetid for innlagte pasienter har vært ganske stabilt de siste to årene, men ligger noe 
høyere i 2016 enn i 2015. Gjennomsnittlig ventetid i august og september var 15 og 13 timer, 
mot 11 timer i september 2015. Prosjektet følges nå opp ukentlig i divisjonens ledermøte 
med fokus på resultatoppfølging og korrigereringer for å oppnå ønsket resultat. 
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KIRURGISK DIVISJON September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 963             55                  16 223            16 012            211                

Antall døgn 1 372             8                    11 824            11 998            -174               

Antall dag 430                94                  2 720             2 522             198                

Antall poliklinikk 7 262             680                56 409            48 681            7 728             

Bemanning
Brutto bemanning 1 098             5                    1 082             1 073             9                    

Innleid arbeidskraft 5                    5                    3                    2                    

Overtid og ekstrahjelp 78                  70                  62                  8                    

Sykefravær (august) 6,6 % 7,3 % 7,9 % -0,6 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 101 437          1 497             802 354          -7 970            704 545          

Driftskostnader 107 007          -7 068            853 452          -43 128           753 776          

Resultat -5 570            -5 570            -51 098           -51 098           -49 231           
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 80 dager i september, og antall 
langventere (6mnd eller mer) er per september 74 pasienter. I uke 39 i 2015 var dette 
antallet 710.    
 
Tiltak for å redusere langventere fortsetter med dedikert merkantil ressurs, dialog med fritt 
behandlingsvalg og tett samarbeid med ressursgruppen for Tilgjengelighet.  
 
Det er 1,4 % fristbrudd i september primært på grunn av pasientbestemt utsettelse av timer 
og det har i tillegg vært 6 fristbrudd i september på grunn av streiken. 
 
Direktebooking er 63 % i september, og 69 % hittil i år. Det jobbes kontinuerlig med å sørge 
for tilgjengelige legelister fram i tid.  
 
Det var 52 AML brudd i september, mot 116 i samme periode i fjor.  
 
Det var 26 korridorovernattinger i september, mot 75 i september i fjor. Det har vært et jevnt 
høyt belegg på 7 døgns postene på Nordbyhagen. 
 
 

 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

 - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres  til  
65 dager

65 80 73

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 1,3 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 63 % 69 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-24,4      -2,7         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 26 21

  40

  240

0%

10%

0%

100%

-3

0
20
40
60
80

100

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

ORTOPEDISK KLINIKK September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 271             -142               9 624             9 121             503                

Antall døgn 636                -84                 5 267             5 161             106                

Antall dag 306                -26                 2 560             2 397             163                

Antall poliklinikk 4 961             -356               46 153            42 772            3 381             

Bemanning
Brutto bemanning 267                21                  287                310                -22                 

Innleid arbeidskraft 0                    2                    1                    1                    

Overtid og ekstrahjelp 15                  21                  28                  -6                   

Sykefravær (august) 7,2 % 8,4 % 8,0 % 0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 26 893            -3 201            233 439          -15 063           172 120          

Driftskostnader 29 974            1 162             267 192          -9 314            218 209          

Resultat -3 081            -2 040            -33 753           -24 378           -46 089           
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Det økonomiske resultatet for september var -2,0 mill. kr i forhold til budsjett og -24,4 mill. kr i 
forhold til budsjett hittil i år.  
 
Det akkumulerte negative avviket på gjestepasientkostnader er per september på -4,4 mill. kr 
og skyldes i sin helhet at klinikken ikke har fått den reduksjonen i gjestepasientkostnader 
som man hadde budsjettert for i 2016 (-6,1 mill. kr per september). I forhold til den samme 
perioden i 2015 så øker kjøpet fra Diakonhjemmet med +0,8 mill. kr. Det er hovedsakelig ø-
hjelp som øker og særlig den tyngre ø-hjelps kirurgien (lårhalsbrudd). Dette er ikke en ønsket 
utvikling og saken følges opp med Diakonhjemmet. 
 
Det er også et negativt Inntektsavvik i september på -3,2 mill. kr, på grunn av lavere elektiv 
aktivitet enn budsjettert (lettere rygg-kirurgi). Proteser er på plantall tross streik blant legene, 
men streiken har ført til en del strykninger av elektiv poliklinikk (240 konsultasjoner) og 
operasjoner (14 DKS og 7 SOP). Fortsatt et mindre negativt avvik også på ø-hjelp døgn, 
men det er en høyere indeks denne måneden og flere lårhalsbrudd. 
 
Det driftes 15 senger på Ski og man har derfor lavere inntekter, men også lavere 
lønnskostnader enn budsjettert.  
  
Lønnskostnader og ekstern innleie går 1 mill. kr i pluss i september, men det er et negativt 
avvik knyttet til disse kostnadene på  -4,4 mill. kr akkumulert .Tiltak som er iverksatt på 
sengeposten for å redusere bruk av variabel lønn og ekstern innleie viser seg nå og gi effekt.  
 
Varekostnader hittil i år relatert til kirurgiske inngrep er 1,3 mill. kr i pluss i forhold til budsjett, 
noe som samsvarer med lavere aktivitet.  
 
 
 

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

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har en stabil utvikling i antall fristbrudd på avviklede pasienter. Ventetiden 
er økende i september grunnet streik, og gir store utfordringer for flere fagavdelinger i 
divisjonen. Ved utgangen av september var det 150 ventende pasienter i fristbrudd.   
 
• Fristbrudd utgjør 1,8 % i august og 1,7 % i september på avviklede pasienter 
• Ventedager var i august 64 dager og har i september gått ned til 60 dager 
 
Avdeling for fordøyelse og nevrologisk avdeling har størst utfordring med fristbrudd. 
 
Det er en liten økning i etterslep på kontroller fra august til september. Erfaringer fra samme 
perioder tidligere år viser nedgang i etterslep og manglende reduksjon i år kan skyldes 
streiken. I tillegg påvirker strykning av legelister på poliklinikkene resultatet for 
direktebooking.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor 
har fortsatt god utvikling.  
 
• Belegget for senger i drift i de medisinske sengeområdene er i september 90,9 %. Hittil i 

år er belegget 93 %. I fjor var belegget 98 % per september 
• I september har medisinske områder hatt 53 pasientovernattinger på korridor. Det er det 

laveste antall korridorovernattinger som er registrert i en normal driftsmåned siden starten 
av 2014. 

• Gjennomsnittlig liggetid i september er omtrent uforandret fra august på 3,2 liggedager. 
Dette er også liggetiden hittil i år. Per september i fjor var liggetiden 3,5 dager. 

 
Medisinsk divisjon fortsetter systematisk arbeid med driftseffektivisering med blant annet 
strukturert visitt, forløpsplaner for pasientene og utskrivingsrutiner. 
 
Det er under planlegging oppstart av enhet med avklaringsstoler i avdeling for akuttmedisin i 
høst. Tiltaket kan bidra til å øke andelen av pasienter hvor problemstillinger avklares i 
akuttmottak. Det er flere pasienter som kommer gående til akuttmottaket og mange 
problemstillinger kan med stor sannsynlighet avklares raskt og pasienten kan reise hjem. 
Tiltaket vil ha effekter i forhold til kapasitet, drift og logistikk helhetlig i sykehuset. 
 

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 60 53

1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 69 % 74 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-67,4      -7,5         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 53 83

-1 7
-1 1

-5
1

0%1%
0,0 %

50,0 %

40

140

0%

100%
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Også i september har Medisinsk divisjon et regnskapsresultat som er langt bedre enn 
tidligere. Budsjettavviket er på -1,8 mill. kr. Hittil i år er avviket på -67,4 mill. kr. Årsaker til et 
bedre resultat i september følger av mange ekstra bokførte DRG-poeng denne måneden 
som følge av rekoding av 2. tertial, reduserte varekostnader (spesielt medikamenter og 
vikarbyrå) og fortsatt god lønnsutvikling. De viktigste faktorene som drar budsjettavviket i 
negativ retning er fortsatt effektiviseringskrav uten tiltak (-5,2 mill. kr), gjestepasientkostnader 
(-1,3 mill. kr) og legemidler (-1,1 mill. kr). 
 
Den totale aktiviteten er omtrent som planlagt i september (+6 DRG-poeng). Døgnopphold er 
1 % over plan i september, dagbehandlingen 7 % mens poliklinikkene er 3 % under plan.  
 
Det er i september utbetalt 1 392 brutto månedsverk. Det er 39 månedsverk færre enn i 
august og 12 færre månedsverk enn september i fjor. Reduksjonen følger av avvikling av 
ferievikarer.  
 
Implementering av resultatsikringsmøter i divisjonen ble etablert i starten av 2016. 
Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med forbruk av lønn i sengeområder følges opp 
som et av fokusområdene, jf. tabell under. Vi ser at dette tiltaket begynner å ha en positiv 
effekt på antall månedsverk. 
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

MEDISINSK DIVISJON September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 2 979             6                    27 098            26 138            960                

Antall døgn 2 611             33                  23 716            23 762            -46                 

Antall dag 1 858             115                16 085            14 543            1 542             

Antall poliklinikk 8 549             -237               73 722            65 483            8 239             

Bemanning
Brutto bemanning 1 392             18                  1 397             1 389             8                    

Innleid arbeidskraft 7                    10                  6                    4                    

Overtid og ekstrahjelp 121                124                133                -10                 

Sykefravær (august) 6,5 % 7,6 % 7,8 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 135 393          4 231             1 048 565       15 407            874 345          

Driftskostnader 138 899          -6 070            1 130 998       82 840            989 866          

Resultat -3 506            -1 840            -82 432           -67 432           -115 520         
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid med 31 dager (økning i 
september skyldes noen få langventere, men de har blitt gitt time innenfor tid i prio2 og 
utløser ikke fristbrudd) og direktebooking på 93 %. Det var ingen fristbrudd i september og 
tre pasientovernattinger på korridor. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter 
og personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i september er -4,3 mill. kr og -18,5 mill. kr hittil i år. 
 
1,2 mill. kr av avviket i skyldes høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-1,3 mill. kr 
hittil i år), i hovedsak på føde/barsel DRGer. Beløpet for gjestepasientkostnader i september 
inkluderer avregning for 1.tertial 2016 som øker kostnaden denne måneden. Det var 3 550 
fødsler i jan-aug 2015, mot 3 525 fødsler i jan-aug 2016.  
 
Driftsinntektene har et negativt avvik i september på -1,2 mill. kr og på -3,5 mill. kr hittil i år. 
Det var 11 flere fødsler enn planlagt i september, men med lav indeks. Det blir derfor et 
negativt inntektsavvik også på fødsler. Tiltaket “Stabilt fødetall” var forventet å gi effekt fra og 

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 53 31

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 95 % 93 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-18,5      -2,1         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 3 3
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0,0 %
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4,0 %
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

KVINNEKLINIKKEN September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 840                -38                 7 842             7 594             248                

Antall døgn 1 058             47                  9 828             9 881             -53                 

Antall dag 204                -49                 1 768             1 758             10                  

Antall poliklinikk 3 133             -195               27 658            27 239            419                

Bemanning
Brutto bemanning 277                5                    282                277                5                    

Innleid arbeidskraft 0                    3                    3                    -1                   

Overtid og ekstrahjelp 24                  25                  22                  3                    

Sykefravær (august) 5,8 % 7,4 % 6,2 % 1,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 25 549            -1 241            213 879          -3 555            173 859          

Driftskostnader 30 552            -3 054            238 792          -14 983           204 677          

Resultat -5 003            -4 295            -24 913           -18 538           -30 818           
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med juli, men innmeldte fødsler viser at det ikke kommer til å bli realisert i høst. Dette gir et 
månedlig inntektsavvik på rundt -1 mill. kr og negativt avvik på gjestepasientkostnader på ca. 
-0,5 mill. kr.  
 
Hittil i år er gynekologisk aktivitet over plan på antall pasienter, men noe under plan på 
indeks. Det har blitt utført 27 658 polikliniske konsultasjoner hittil i år, som er 157 under 
plantall.  
 
Per september er merkostnaden til cytostatika på -1,3 mill. kr i forhold til budsjett (-0,1 mill. kr 
i september).  
 
På kostnadssiden er det avvik på -0,8 mill. kr på føde/barsel på lønn og ekstern innleie i 
september. Mesteparten av dette avviket forklares med utbetaling av sommeravtale-vakter 
som følge av et høyt antall ledige vakter under ferieavviklingen.  
 
 
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 stabilisere fødetallet gjennom 
året (innføre felles opptakskontor i hovedstadsområde).  
 
Tidlig hjemreise har ikke latt seg gjennomføre på sommeren i 2016 i den grad man hadde 
håpet på, på grunn av at kommunehelsetjenesten ikke er klar til å ta imot barselkvinner og 
utfordring i forhold til nyfødtundersøkelse. 
 
 
 
  

Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Klinikken har et meget godt positivt økonomisk resultat på 3,2 mill. kr i september, 
akkumulert 4,7 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høy aktivitet på både 
døgnbehandling og poliklinikk i september hvor BUK nå ligger iht plantall akkumulert. I tillegg 
har de fleste av BUKs avdelinger et mindreforbruk på lønn, spesielt har avdeling for nyfødte 
og avdeling for barn og ungdom redusert sitt forbruk på lønn. Klinikken har også et positivt 
avvik på gjestepasientkostnader i forhold til budsjett. Her kan det imidlertid være et etterslep 
på registrering slik at disse kostnadene kommer senere. 
 

 
 
  

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 50 47

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

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 90 % 86 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

4,7          0,5          
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
  20

80%

90%

100%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 559                73                  4 620             4 211             410                

Antall døgn 289                7                    2 511             2 474             37                  

Antall dag 12                  -20                 146                135                11                  

Antall poliklinikk 2 438             277                18 187            13 905            4 282             

Bemanning
Brutto bemanning 294                8                    300                284                16                  

Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    -0                   

Overtid og ekstrahjelp 11                  17                  17                  0                    

Sykefravær (august) 9,2 % 7,9 % 8,2 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 28 536            2 568             218 064          1 073             187 137          

Driftskostnader 25 382            586                213 388          3 603             193 444          

Resultat 3 154             3 155             4 676             4 677             -6 773            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. 
 

 
 
BUK har i lengre tid hatt begrenset med romkapasitet til å ivareta den nødvendige økningen i 
poliklinisk aktivitet. BUK avgir nå areal til for å sikre bedre sengekapasitet ved Ahus for øvrig, 
noe som ytterligere reduserer romkapasiteten for poliklinikk. Det er derfor igangsatt en intern 
prosess for å identifisere muligheter for omdisponering av areal til poliklinisk aktivitet. 
  

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

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

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

0,6 1 643 1 643 1,0 0

ESTIMERT 
årseffekt kroner 

2017

Status 
%-vis 

oppnåelse

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2016

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 
 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Psykisk helsevern har i snitt 0,6 % fristbrudd pr september. Avdelingene har etablerte rutiner 
for å unngå fristbrudd. 
 
Andel pasienter som ble direktebooket var 80 % i september. Rutine for direktebooking er 
innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling.  
 
Sykefraværet har gått ned siden 1. tertial og har vært relativt stabilt de siste månedene. Det 
er fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av 
enheter med høyt sykefravær over tid.  
 
Divisjon for psykisk helsevern har et negativt økonomisk resultat i september i forhold til 
budsjett på -6,6 mill. kr, og et akkumulert merforbruk i forhold til budsjett per september på -
2,8 mill. kr. De uventede høye gjestepasientutgiftene til rusbehandling er forverret fra august 
med ytterligere 2 mill. Høye lønnsutbetalinger i september skyldes blant annet utbetaling av 
lønn knyttet til ferieavviklingen i sommer. Det har også vært høyere kostnader knyttet til 
tolketjenester i DPS og noen engangsutgifter til IKT og kontorutstyr. 
 
Det er fokus på å øke produksjonen ved poliklinikkene i divisjonen, bl.a. gjennom 
produktivitetsøkning og ved omdisponere ressurser fra døgnplasser til poliklinikk på DPS-
ene. Dette har gitt positive resultater og flere poliklinikker har en produksjon vesentlig over 
plantall. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår 
fristbrudd. 
 
Den polikliniske aktiviteten i divisjonen har en vekst i forhold til samme periode i 2015. Det 
registreres ikke dagopphold i BUP slik som før overgang til DIPS. Det er god 
kapasitetsutnyttelse ved sykehusavdelingene innen psykisk helsevern. Døgnenhetene i Avd. 
rus og avhengighet ligger på måltall mht. antall utskrivninger/behandlede pasienter, men 
deler av døgntilbudet er under omstilling og har derfor lav kapasitetsutnyttelse målt i antall 
liggedøgn. 
 
 

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 51 53

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,5 % 0,6 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 80 % 82 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0 -2,8         -0,3         
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2016 er oppsummert i tabellen under. 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene har forventet økonomisk effekt per september. 
 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

VOP 17 297            -483               149 353          142 513          6 840             

- herav døgn 5 162             -182               46 696            47 689            -993               

- herav liggedøgn utenfor HSØ 91                  -9                   460                704                -244               

- herav poliklinikk 12 044            -292               102 197          94 120            8 077             

BUP 9 120             -212               70 172            70 006            166                

- herav døgn 678                149                5 400             4 500             900                

- herav dag -                 -190               -                 2 146             -2 146            

- herav poliklinikk 8 442             -171               64 772            63 360            1 412             
RUS 3 814             -505               32 265            32 539            -274               
- herav døgn 1 287             -523               12 357            14 023            -1 666            

- herav poliklinikk 2 527             18                  19 908            18 516            1 392             
Bemanning

Brutto bemanning 1 828             28                  1 804             1 801             4                    

Innleid arbeidskraft 1                    2                    4                    -2                   

Overtid og ekstrahjelp 182                152                135                16                  

Sykefravær (august) 7,4 % 8,7 % 8,6 % 0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 155 021          -400               1 289 748       -2 142            1 266 864       

Driftskostnader 161 648          -6 226            1 292 573       -682               1 273 709       

Resultat -6 626            -6 626            -2 824            -2 824            -6 845            

KPIer som kan si noe om 
virkning av tiltaket

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

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

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

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

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

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

Status 
%-vis 

oppnåelse

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2016

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2016
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2016
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr september på 21,8 mill. kr 
i forhold til budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak:  
 
• Merforbruk på Bildediagnostisk avdeling, status pr august – 15,5 mill. kr hvorav 

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

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

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

• Merforbruk på varekostnader primært relatert til økt forbruk av behandlingshjelpemidler, 
status pr september -14,3 mill. kr i forhold til budsjett 

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

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

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-21,8      -2,4         

-3

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

OG TEKNOLOGI September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 373             1 005             63 462            60 260            5,3 %

Poliklinikk 3 356             186                27 426            25 381            8,1 %

Primærhelsetjenesten 8 384             1 406             67 602            57 636            17,3 %

Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 223 428          12 648            1 965 161       1 954 721       0,5 %

Poliklinikk 155 592          10 051            1 261 008       1 163 010       8,4 %

Primærhelsetjenesten 195 678          -4 849            1 533 744       1 543 588       -0,6 %

Bemanning
Brutto bemanning 592                13                  590                578                12                  

Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 12                  11                  12                  -0                   

Sykefravær (august) 6,0 % 6,4 % 7,1 % -0,7 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 90 225            575                759 233          -6 232            702 019          

Driftskostnader 93 704            -4 054            781 036          -15 571           711 689          

Resultat -3 478            -3 478            -21 803           -21 803           -9 670            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
 

 

 
 
De planlagte budsjettiltakene viser at disse stort sett er i henhold til plan. Tiltak som ikke 
innfrir er erstattet av nytt tiltak (annen midlertidig innsparing i divisjonen).  
 
Tross dette viser regnskapet etter årets ni første måneder negativ styringsfart på 21,8 mill. 
En helårseffekt av de 3 områdene som er spesielt utfordrende i divisjonen (tabell nye 
forutsetninger) er etter ni måneder estimert til -27 mill. kr. Det jobbes aktivt for å dempe 
styringsfarten, gjennom nye tiltak. Samtidig følges divisjonens avdelinger opp gjennom 
månedlige virksomhets-oppfølgingsmøter, for å sikre resultatkravet til divisjonen.   
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Resultatet viser i september et negativt avvik i forhold til budsjett (-2,1 mill. kr).  Dette skyldes 
i hovedsak at det er gjort avsetninger til vedlikehold og at utbetalingene til sommervikarer har 
vært høyere enn forventet i september.  
 
Fokuset på utvikling i enhetskostnader innenfor de ulike tjenesteområdene fortsetter. 
 
 

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

måles på innsats og resultat knyttet til utvikling av enhetskostnader. 
 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

16,6        1,8          
-1

1

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆

FACILITIES MANAGEMENT September September  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015

Bemanning
Brutto bemanning 641                13                  609                630                -21                 

Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 -                 

Overtid og ekstrahjelp 104                70                  78                  -8                   

Sykefravær (august) 8,0 % 8,8 % 10,1 % -1,3 %
Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 62 581            923                529 950          6 319             510 642          

Driftskostnader 64 703            -3 045            513 325          10 306            500 774          

Resultat -2 122            -2 122            16 625            16 625            9 867             
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
 

   
 

 

 
 
 
 

Januar - aug Hele
2015 I fjor I år I fjor I år Trend 16-Jun 16-Jul 16-Aug

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

Denne periode Hittil i år
Mål

Siste 3 mnd
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

Januar til september
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 82 67 915 828 1,0 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,9 %
Kirurgisk divisjon 7190 539 554 5474 4186 3,9 % 3,3 % 3,2 % 4,0 % 2,9 %
Ortopedisk klinikk 1520 116 52 1206 692 2,8 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 1,9 %
Kvinneklinikken 2269 132 95 1820 1432 4,6 % 3,3 % 2,3 % 4,9 % 3,9 %
Medisinsk divisjon 12456 887 571 9431 6392 5,0 % 4,1 % 2,7 % 5,1 % 3,5 %
Barne- og ungdomsklinikken 1422 89 87 1073 916 2,9 % 2,1 % 1,9 % 3,0 % 2,4 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 713 53 28 433 641 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,8 %
Divisjon for psykisk helsevern 3692 263 74 2794 1486 1,1 % 0,9 % 0,2 % 1,1 % 0,6 %
Andre 59 1 2 45 43 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Hele Ahus 30494 2162 1530 23191 16616 2,6 % 2,1 % 1,4 % 2,6 % 1,9 %

Hittil i år
Antall brudd Brudd pr vakt

Denne periode Hittil i år Denne periode
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1.3 Bemanning Ahus   
 

 
 
 

 
  

August 2016

Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett

Divisjon for Facility Management 641,0 654,3 -13,2 609,0 639,6 -30,6
Kirurgisk divisjon 1096,4 1099,2 -2,8 1077,0 1084,5 -7,6
Ortopedisk klinikk 267,4 287,7 -20,3 285,4 286,2 -0,7
Kvinneklinikken 276,9 281,8 -4,9 279,6 277,4 2,2
Medisinsk divisjon 1379,6 1402,5 -22,9 1386,2 1374,7 11,5
Barne- og ungdomsklinikken 294,0 301,8 -7,8 299,7 296,7 2,9
Divisjon for diagnostikk og teknologi 592,0 604,5 -12,4 590,2 601,2 -11,0
Divisjon for psykisk helsevern 1825,5 1854,3 -28,9 1802,4 1823,7 -21,3
Andre 279,9 304,2 -24,3 274,6 302,5 -27,9
Totalt Ahus 6652,7 6790,2 -137,5 6604,1 6686,6 -82,5

Hittil i årDenne periode
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1.4 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell 
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1.5 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell 
 

   
 

 
 

 
  

Månedlige kostnader innleie helsepersonell

(tall i tusen kr) Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Snitt 2015 Snitt 2014

Jan 2 947               2 340               2 434               4 013               4 369               

Feb 3 798               2 289               2 403               4 013               4 369               

Mar 4 351               2 413               3 085               4 013               4 369               

Apr 3 794               2 378               2 487               4 013               4 369               

Mai 3 832               2 499               3 346               4 013               4 369               

Jun 5 002               2 756               4 696               4 013               4 369               

Jul 5 650               3 435               7 469               4 013               4 369               

Aug 7 036               3 008               3 575               4 013               4 369               

Sep 4 799               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 41 209             31 549             48 152             48 152             52 425             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

  
 

 
 

2.2 Langtidsventende 

 
 

 
  

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 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep

Ahus 80         54         81         82         79         71         66         67         63         60         70         69         59         50         68         68         
Somatikk 83         56         83         85         82         73         68         69         65         61         72         71         60         49         70         69         

Kirugisk divisjon 115       64         111       116       109       88         89         89         83         78         96         103       80         62         84         79         

Ortopedisk klinikk 132       87         95         105       110       105       100       89         88         80         85         63         62         44         68         80         

Medisinsk divisjon 54         59         72         64         60         59         47         50         48         46         51         49         48         56         64         60         

Barne- og ungdomsklinikken 48         38         63         60         58         54         45         48         46         46         42         48         44         42         62         50         

Kvinneklinikken 32         27         42         48         41         46         31         20         22         23         32         23         39         27         38         53         

VOP 63         47         73         63         51         56         54         54         59         55         57         63         53         53         53         47         

BUP 49         42         60         49         47         44         42         54         50         51         48         50         45         40         60         60         

TSB 36         23         39         40         39         26         29         46         28         25         31         30         29         49         41         41         

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 

Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep

Somatikk 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Kirugisk divisjon 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Ortopedisk klinikk 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 %

Medisinsk divisjon 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 %

Barne- og ungdomsklinikken 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Kvinneklinikken 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

Psykisk helsevern 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 %

VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

BUP 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 %

TSB 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 %
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2.4 Etterslep 

 
Det er startet en intern prosess for å hente ut disse tallene per divisjon/avdeling/fagområde på 
samme standardiserte måte som HSØ har hentet de foretaksvise tallene i tabellen over.  
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2.5 Sykehusinfeksjoner   
    

 
 

   

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

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

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

3.1 Pasientbelegg     
 

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

 

3.2 Korridorpasienter    
 

 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep

Normerte senger voksensomatikk 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 90 % 86 % 89 % 87 % 84 % 72 % 80 % 87 %
Kirugisk divisjon 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % 82 % 89 % 83 % 79 % 74 % 80 % 89 %

Medisinsk divisjon 91 % 90 % 91 % 88 % 93 % 94 % 91 % 92 % 92 % 88 % 76 % 84 % 88 %

Ortopedisk klinikk 87 % 82 % 87 % 75 % 88 % 87 % 84 % 83 % 80 % 80 % 51 % 74 % 88 %

Barne- og ungdomsklinikken 59 % 57 % 58 % 58 % 68 % 70 % 67 % 71 % 67 % 66 % 46 % 60 % 68 %

Kvinneklinikken 85 % 78 % 74 % 69 % 72 % 79 % 75 % 83 % 79 % 81 % 78 % 73 % 76 %

Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2016 271        172        154         185         107         92          20          98          113         

Korridorovernattinger 2015 1 182     1 007     862         507         449         580         156         224         349         212         179         152         

Korridorovernattinger 2014 608        573        421         450         620         438         381         426         723         797         830         731         

Gj.snitt pr dag 8,7         5,9         5,0         6,2         3,5         3,1         0,6         3,3         3,6         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

Andel korridorpasienter på Akershus universitetssykehus

Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 47 052       47 337       -285          -0,6 % 46 746           306           0,7 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 162 355     178 983     -16 628      -9,3 % 179 464         -17 109     -9,5 %

Ant. dagbehandlinger 22 474       21 745       729           3,4 % 20 903           1 571        7,5 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 210 002     203 170     6 832        3,4 % 195 095         14 907      7,6 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 65 341       66 152       -811          -1,2 % 62 850           2 491        4,0 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 65 982       66 766       -784          -1,2 % 63 523           2 459        3,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 774        2 786        -12            -0,4 % 2 711             63             2,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 46 696       48 098       -1 402       -2,9 % 47 689           -993          -2,1 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 460           738           -278          -37,7 % 704                -244          -34,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 102 197     98 437       3 760        3,8 % 94 120           8 077        8,6 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 88             75             13             17,3 % 121                -33            -27,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 5 400        4 763        637           13,4 % 4 500             900           20,0 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling -            1 710        -1 710       -100,0 % 2 146             -2 146       -100,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 64 772       65 001       -229          -0,4 % 63 860           912           1,4 %

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

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent ∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 586           589           -3              -0,5 % 541                45             8,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 12 357       16 289       -3 932       -24,1 % 14 028           -1 671       -11,9 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 19 908       19 473       435           2,2 % 18 516           1 392        7,5 %

Barne og ungdomspsykiatri

Per september 2016
Resultat 
samme 

periode 2015

Endring faktisk 2015-
2016

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Per september 2016

Resultat 
samme 

periode 2015

Endring faktisk 2015-
2016

Voksenpsykiatri

Per september 2016
Resultat 
samme 

periode 2015

Endring faktisk 2015-
2016

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per september 2016

Resultat 
samme 

periode 2015

Endring faktisk 2015-
2016
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