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1. Sammendrag 
Akershus universitetssykehus har frem til desember 2016 hatt en stabil og forutsigbar 
driftssituasjon, med lavt korridorbelegg. I desember kom influensasesongen, og 
korridorbelegget i desember doblet seg sammenliknet med snittet i 2016. Gjennomsnittlig 
liggetid på døgnopphold i hele 2016 er 3,6 dager, en reduksjon på -0,2 dager eller 5,3% fra 
nivået i 2015.  
 
Andel fristbrudd er på foretaksnivå i desember 1,7 %. Dette er fortsatt noe høyt i forhold til 
nivået foretaket hadde til og med september i år, men indikatoren er på vei ned etter at en 
topp i antall fristbrudd etter streiken i september/oktober. Antall ventende totalt er redusert 
med 18 % sammenlignet med desember 2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 
65 % i samme tidsperiode.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 86 % av normerte senger. I 

desember har foretaket et belegg på 90 %. Det er spesielt medisinsk divisjon som har 
hatt høyt belegg i den siste måneden. 

• Andel korridorpasienter er i desember 2 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1 %.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 51 dager i desember (66 dager i desember 2015).  

 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.645 brutto månedsverk i desember (ekskl. innleie) mot 

6.603 budsjetterte brutto månedsverk (-42). Antall utbetalte månedsverk i desember 
2015 var 6.609. 

• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr desember -7,8 mill. kr., hvorav -25 mill. kr 
er knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt lønnsavvik akkumulert på +17,2 mill. kr. 
Mesteparten av dette positive avviket er knyttet til lavere effekt av lønnsoppgjør 2016 
enn det som var budsjettert. 

• Det totale sykefraværet i november var på 8,3 %. Det er 0,2 prosentpoeng høyere enn i 
desember 2015. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr desember et regnskapsmessig overskudd på 9 mill. kr. 
Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 135 
mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-16 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-25 mill. kr) 
• Høyere medikamentkostnader enn budsjettert (-36,1 mill. kr) 
• Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-62,5 mill. kr) 
• Høyere forbruk på behandlingshjelpemidler (-17 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på +9 mill. kr. innebærer en betydelig forbedring 
sammenlignet med 2015, hvor det regnskapsmessige resultatet var -97,9 mill. kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
En mer utfordrende kapasitetssituasjon i desember måned er håndtert planmessig gjennom 
iverksetting av ulike tiltakskort for å øke sengekapasiteten på kort sikt. Tiltakskortene har 
fungert etter hensikten og har vært en forutsetning for å kunne håndtere et høyt antall akutte 
innleggelser i desember måned. Bruken av tiltakskortene og håndteringen av den økte 
tilstrømningen som følge av influensa vil bli evaluert våren 2017.  
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I desember var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 51 dager.  
 
I desember var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,7 %. Andelen er på vei ned etter å ha 
vært oppe på 4% rett etter at streiken var avsluttet i høst. Følgende avdelinger står for over 
80 % av fristbruddene i desember: bildediagnostikk (9), nevrologi (7), ortopedi (21) og 
fordøyelse (27). 
 
På helseforetaksnivå fikk 77 % 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 2. november 2016. I 
denne registreringen var til sammen 645 pasienter inkludert. Det ble registrert 22 pasienter 
med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,4 %. Foretaket ligger i denne målingen 
over målkravet på 3%. Neste prevalensregistrering er planlagt 8. februar 2017. 
 
For foretaket samlet sett har belegget i 2016 vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig 
lavere enn i 2015.  I november oversteg for første gang antall overnattinger på korridor tallet 
for tilsvarende måned i 2015, og også i desember ligger det over 2015-nivået: antallet i 
desember i år var 372, sammenlignet med 152 for samme måned 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 51 62

1b  - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,6 % 1,4 %

2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 77 % 75 %

3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,4 % 3,3 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-135,0    -11,3      

5 Pasientovernattinger i korridor 0 372 161
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 16,7 mill. kr. ISF-inntekter i somatikken avviker 
med 740 DRG-poeng (-15,6 mill. kr), som er 0,8 % lavere enn budsjett. Det negative avviket 
skyldes i hovedsak lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 enn det som ble estimert 
av Helsedirektoratet høsten 2015 (-15,7 mill. kr). I tillegg har ortopedisk klinikk et stort 
negativt avvik på sine inntekter, men disse veies opp av tilsvarende positivt inntektsavvik på 
medisinsk divisjon. 
 
Andre inntekter avviker positivt med 35,2 mill. kr. Økningen i disse inntektene i 2016 skyldes 
hovedsakelig økte inntekter i form av øremerkede midler, som vil ha en tilsvarende 
kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 165,2 mill. kr. Etter finansposter 
er samlede budsjettavviket -135 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr desember 7,8 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et positivt avvik på +17,2 mill. kr mot budsjett mens innleie har et 
negativt avvik på -25 mill. kr. Per desember ligger det inne en positiv effekt på ca. 35 mill. kr. 
knyttet til lavere enn budsjetterte kostnader som følge av lønnsoppgjøret 2016.  
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr desember på -60,4 mill. kr. Avvik knyttet til 
medikamenter står for 36 mill. kr av dette negative avviket. Det er 3 hovedforklaringer til 
medikamentavviket: 
 

• Økte kostnader knyttet til “nye” medikamenter på H-resepter i 2016 (hepatitt C, 
anemi, veksthormoner etc) i november og desember som gjør at disse kostnadene 
havner ca. 7,5 mill. kr over budsjett i 2016. 

• Økte medikamentkostnader utover budsjettert nivå for fagområdene onkologi og blod. 
For disse 2 områdene samlet er økningen i kostnadsnivå på medikamentsiden på 
over 35% fra 2015 til 2016. Denne økningen er vesentlig høyere enn budsjettert nivå 
(budsjettet ble tatt opp med 13%) og gir et negativt avvik på -18 mill. kr per desember. 

• Nevrologi har hatt høye kostnader til MS-medikamenter i 2016. Dette genererer et 
negativt akkumulert budsjettavvik på -5,8 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. 
Avtagende trend på bruk av Lemtrada i perioden september til desember.  

 

Økonomi (i tusen) for hele foretaket

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 223 594    210 406    13 188      6,3 % 2 501 672    2 520 173    -18 501     -0,7 %
Andre inntekter 532 257    525 168    7 089        1,3 % 6 088 971    6 053 773    35 198      0,6 %

Sum driftsinntekter 755 851    735 574    20 277      2,8 % 8 590 643    8 573 946    16 697      0,2 %
Lønn -og innleiekostnader 466 145    456 274    -9 871       -2,2 % 5 186 613    5 178 843    -7 770       -0,2 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 113 506    100 972    -12 534     -12,4 % 1 228 500    1 168 122    -60 378     -5,2 %
Gjestepasientkostnader 68 840      63 164      -5 676       -9,0 % 845 125       782 623       -62 502     -8,0 %
Andre driftskostnader 94 620      95 324      704           0,7 % 1 239 390    1 204 793    -34 597     -2,9 %

Sum driftskostnader 743 111    715 734    -27 377     -3,8 % 8 499 628    8 334 381    -165 247   -2,0 %

Driftsresultat 12 740      19 840      -7 100       -36 % 91 015         239 565       -148 550   -62 %
Netto f inans 6 738        7 841        1 101        14,0 % 82 019         95 566         13 545      14,2 %

Resultat 6 002        11 999      -5 998       8 996           143 999       -135 004   

Denne periode Hittil i år
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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 desember på dette området er på -17 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 desember på -62,5 mill. kr. Dette avviket 
fordeler seg med -19,4 mill. kr på psykisk helsevern og -43,1 mill. kr på somatikk. I divisjon 
for psykisk helsevern er det fortsatt kostnader til gjesteplasser innen rus som ligger langt 
over forventet. Her er det avholdt et møte i november og man er blitt enig med Sykehuset 
Innlandet om et “tak” på inntak av pasienter fra vårt opptaksområde i 2017. I somatikken har 
det i 2016 kommet etterfaktureringer for Granheim (SI) og Nordagutu (ST) tilbake til 2014. 
Dette utgjør til sammen ca. 5,8 mill. kr som ikke er budsjettert i 2016. Ellers er hovedårsaken 
til det store avviket på somatikk at det er lagt inn budsjettiltak som ikke har fått forventet 
effekt i 2016. Dette utgjør i underkant av 30 mill. kr. 
 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+93,2 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Lavere enn budsjetterte kostnader til lønnsoppgjør (35 mill. kr) 
• Positivt avvik på finanskostnader (13,5 mill. kr) 
• Redusert kostnadsavsetningen til Sykehuspartner med 23,8 mill. kr som følge av 

oppdatert kostnadsestimat fra denne leverandøren.  
• Positivt avvik knyttet til fritt behandlingsvalg i 2016 på 22,9 mill. kr.  
 

 
 
  

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

(10) Foretaket felles 13 458      93 154      
(11) Enhet for økonomi og f inans 722           2 077        
(16) Enhet for HR -121          4 141        
(20) Divisjon for facilities management 2 670        21 939      
(30) Kirurgisk divisjon -9 266       -73 144     
(34) Ortopedisk klinikk 261           -31 564     
(35) Kvinneklinikken -3 194       -30 634     
(40) Medisinsk divisjon -7 945       -95 016     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -845          62             
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -42            -26 427     
(70) Divisjon for psykisk helsevern -3 667       -8 881       
(90) Forskningssenteret 1 971        9 289        
Resultat -5 998       -135 004   
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Resultat 2016 mot avlevert prognose 
Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i 2016. Per september ble prognosen for 2016 
redusert til et regnskapsmessig resultat på 20 mill. kr.  Årsresultatet havnet 11 mill. kr lavere 
enn prognosen i 2016. Avhengig av beslutningen i tvungen lønnsnemd for Akademikerne så 
kan resultatet forbedres med 20-25 mill. kr i desember II avslutningen. I resultatet på +9 mill. 
kr er det satt av etterbetaling av lønnsoppgjør til Akademikerne fra 1. januar 2016. Blir 
virkningstidspunktet satt til etter streiken (11. oktober) kan denne avsetningen reduseres 
betraktelig. 
 
Prioriteringsregelen 
Målt i antall polikliniske konsultasjoner er det akkumulerte avviket i fht 2015 innen somatikk, 
psykisk helsevern og rus i 2016 henholdsvis +6,7 %, +0,6 % og + 9,7 % pr desember.  
 
Når det gjelder bemanningsutviklingen innen somatikk så er denne i forhold til fjoråret om lag 
uendret (+0,05%). Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen i samme periode 
økt med 0,45 %. 
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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 er ytterligere redusert i desember og ligger 
under kravet på 65 dager for andre måned på rad. Tallene påvirkes av rydding av 
langtidsventende, og divisjonen har nå 5 pasienter med rett som har ventet over 1 år.  
 
Som et tiltak for å øke andel direktebooking har divisjonen et stort fokus på legelister frem i 
tid, samt kvaliteten på disse. Dette arbeidet har vist seg å være krevende i forbindelse med 
ferie, kurs og lavdriftsperioder. 
  
Belegget på sengepostene i desember var 86,5 % og det har vært totalt 33 
korridorovernattinger i divisjonen, mot 74 korridorovernattinger i desember 2015. Divisjonen 
har daglige drifts- og tavlemøter med blant annet fokus på korridorbelegg. Intensiv hadde i 
desember i snitt 8,1 pasienter, som er det høyeste belegget siden februar. 
 
Divisjonens hovedmål for 2017 skal vedtas i januar. I divisjonens oppfølgingsregime for 2017 
vil divisjonens mål inngå i oppfølgingen på en mer tydelig og gjennomgående måte, blant 
annet legges de inn i lederavtalene til alle ledere i divisjonen.  
 
Et av divisjonens hovedmål for 2016 har vært styrking av universitetsfunksjonen, og denne 
satsingen vil også synliggjøres i divisjonens mål for 2017. Et av hovedtiltakene på dette 
området i 2016 var å få på plass en forskningsleder, og denne ble ansatt i oktober. En av de 
viktigste oppgavene for en ny forskningsleder blir å få på plass en oppdatert 
forskningsstrategi for divisjonen, og dette arbeidet er nå startet opp.  
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen per desember viser et negativt avvik i forhold til 
budsjett på -73,1 mill. kr, inklusiv en avsetning for omleggingen av driften på Søvnseksjonen 
(-4,6 mill kr). Aktiviteten i november og desember var høy, og divisjonen endte 6 DRG-poeng 
foran plantall i 2016. På sentraloperasjon var også aktiviteten høy i de to siste månedene og 
i år er det gjort 155 flere inngrep enn i 2015 (1,4 %). Knivtiden er økt med 1,1 % i forhold til 
2015. DKS har økt antall inngrep med 315 siden i fjor, og knivtiden har økt med 6,9 %.  
 
Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -27,9 mill. kr, hvor -11,2 mill. kr er knyttet til 
ekstern innleie. Anestesiavdelingen har kjøpt vikarbyråtjenester for 8,9 mill. kr i år. Dette vil 

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 57 79

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 76 % 67 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-73,1 -6,1         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 33 31
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fortsette noen måneder inn i 2017 på grunn av opplæring av nyansatte, og kursing i 
Metavision.    
 
Vare- og driftskostnader har hittil i år et negativt avvik på -40,5 mill. kr. Av dette er 17,6 mill. 
kr knyttet til tiltak rettet mot gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt noen effekt (økt 
operasjonskapasitet). 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Operasjonsprosjektet, som gir økt øyeblikkelig hjelp kapasitet på kveld både på 
sentraloperasjonen og dagkirurgisk senter, startet opp 1. september. Indikatorene varierer, 
men knivtiden på kveld har økt med 1,7 % i perioden, og antall operasjoner siden oppstart 
har økt med 1,8 %. Antall strykninger på grunn av høy ø-hjelp er også høyere i år enn i 2015. 
Den høye aktiviteten på SOP i november og desember kan allikevel indikere at økt ø-hjelps-
kapasitet har hatt en ønsket effekt. Kapasiteten på kveld øker med ytterligere ett team i uke 
11 (evt uke 16), men med noe risiko på grunn av manglende anestesiressurser. Prosjektet 
følges nå opp ukentlig i divisjonens ledermøte med fokus på resultatoppfølging og korrigering 
av planer for å oppnå ønsket resultat. 
 
Dagkirurgen har hatt en stor utfordring med sykdom blant personalet og uttak av restferie i 
tillegg til noen vakante stillinger. Dette har ført til en del strykninger, og behov for å forskyve 
personell fra kveld til dagdrift. Det har derfor ikke vært kveldsåpent på DKS fra uke 48 og ut 
januar. Det forventes en normalisering av driften fra februar 2017 etter som nye 
operasjonssykepleiere forventes da å være ansatt og opplært. 
 

  

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

DRG-poeng 1 826             82                  21 958           21 439           519                
Antall døgn 1 210             -54                 15 598           16 270           -672               
Antall dag 252                -2                   3 711             3 365             346                
Antall poliklinikk 6 404             71                  77 764           65 669           12 095           

Bemanning
Brutto bemanning 1 117             1 088             1 073             15                  
Innleid arbeidskraft 7                    5                    3                    3                    
Overtid og ekstrahjelp 88                  72                  63                  9                    
Sykefravær (november) 8,1 % 7,3 % 8,1 % -0,8 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 96 769           -882               1 097 402      -4 794            953 776         
Driftskostnader 106 035         -8 384            1 170 546      -68 350          1 027 327      

Resultat -9 266            -9 266            -73 144          -73 144          -73 551          

Side 9 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 55 dager i desember, og antall 
langventere (> 6 måneder) er i uke 52 nede i 11 pasienter. På samme tidspunkt i 2015 var 
antall langventere 410.    
 
Det er 3,5 % i fristbruddandel i desember, en nedgang fra november.  
 
Direktebooking er 61 % i desember, og 69 % i snitt i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i 
klinikken med representanter fra legetjeneste og kontortjeneste for å sikre legelister lenger 
fram i tid. 
 
Det var 33 pasientovernattinger på korridor i desember, mot 37 i desember i fjor. Totalt i 
2016 var det 290 pasientovernattinger på korridor mot 484 overnattinger i 2015. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i desember var +0,3 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er 
resultatet -31,6 mill. kr.  
 
Det akkumulerte negative avviket på gjestepasientkostnader er per desember -5,4 mill. kr og 
skyldes i sin helhet at klinikken ikke har fått den reduksjonen i gjestepasientkostnader som 
man hadde planlagt med i budsjettet for 2016 (-8,3 mill. kr). 

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 55 71

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,5 % 2,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 61 % 69 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-31,6      -2,6         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 33 24

  40

  240

0%

10%

0%

100%

-3

0
20
40
60
80

100

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 096             -15                 12 965           12 391           574                
Antall døgn 618                25                  7 036             6 931             105                
Antall dag 249                -17                 3 383             3 268             115                
Antall poliklinikk 4 096             -216               58 981           57 316           1 665             

Bemanning
Brutto bemanning 279                286                311                -25                 
Innleid arbeidskraft 1                    2                    1                    0                    
Overtid og ekstrahjelp 22                  22                  28                  -7                   
Sykefravær (november) 9,5 % 8,4 % 7,7 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 28 918           233                316 160         -19 387          234 324         
Driftskostnader 29 699           27                  360 225         -12 177          298 058         

Resultat -781               261                -44 064          -31 564          -63 734          
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Det er et positivt inntektsavvik i desember på +0,2 mill. kr som skyldes mye ø-hjelp, blant 
annet et høyt antall lårhalsbrudd. Antall elektive proteser er på plantall (hofte, kne og 
skulder), men det har vært noe færre elektive ryggoperasjoner, som gir et mindre negativt 
avvik på den elektive aktiviteten totalt sett i desember.  
 
Nedgangen i antall ø-hjelps konsultasjoner på skadelegevakten etter overgangen til 
ortopedisk akuttpoliklinikk er fra september til desember i snitt på 31%, hvilket er litt høyere 
enn estimert.   
 
På sengeposten på Ski sykehus driftes det et varierende antall senger grunnet 
bemanningsutfordringer. Den uavklarte driftssituasjonen på sengeposten vanskeliggjør 
rekruttering av nytt personell, samt å beholde dagens personell. Det er fortsatt et høyt antall 
utskrivningsklare pasienter i desember og totalt er det omtrent dobbelt så mange liggedøgn 
knyttet til utskrivningsklare pasienter enn det som var forventet i 2016.  
  
Det er -1 mill. kr i negativt avvik på lønn og ekstern innleie i desember, som hovedsakelig 
skyldes forsinket effekt av tiltaket “Skadelegevakten endret drift” fra 1 sep 2016 til 1 mar 
2017, og tidvis svært høy aktivitet og mye sykdom på sengepostene på Nordbyhagen i 
november og desember. 
 
Kostnader knyttet til tolketjenester har i 2016 et avvik på -0,6 mill. kr. Dette skyldes både 
økte kostnader per oppdrag og en økning i antall oppdrag. 
 
 

 
 
Tilgangen på enklere rygginngrep er som nevnt tidligere mindre enn forventet. 
Ryggaktiviteten er Ortopedisk klinikks prioriterte område til den pågående TV serien “En dag 
i livet” produsert av Monsterfilm, der en ryggpasient er fulgt gjennom behandlingsforløpet.  
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har en svært god utvikling på antall ventedager, dette har sammenheng 
med at flere avdelinger har avviklet de pasientene som har ventet lengst. Fristbrudd har gått 
ned fra 4 % i november til 2,2 % i desember. Avdeling for fordøyelse følges spesielt opp 
siden denne avdelingen har et høyt antall fristbrudd (7,4 % i desember). Avdeling for 
nevrologi og klinisk nevrofysiologi har hatt en god utvikling både på fristbrudd og ventetid de 
siste månedene. Avdelingen har etablert tiltaksplan med bistand fra Sykehuspartner og 
forventer ytterligere og god utvikling i tråd med implementering av tiltakene. Andel 
direktebooking ligger stabilt. Avdelinger som tidligere har hatt utfordringer på dette området 
har hatt en god utvikling.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 

• Gjennomsnittlig beleggsprosent for senger i drift i de medisinske sengeområdene er 
101 % i desember, en økning med 6 prosentpoeng fra november. I 2016 er belegget 
94 %, en reduksjon med 3 prosentpoeng sammenlignet med 2015 hvor belegget var 
på 97 %. 

• I desember har medisinske områder hatt 305 pasientovernattinger på korridor, en 
økning med 188 overnattinger fra forrige måned. I 2016 har det vært 1.220 pasient-
overnattinger på korridor. Det er 2.412 færre enn i fjor hvor tallet var 3.632. 

 
Gjennomsnittlig liggetid i desember er lik november med 3,1 liggedager (avdelingsopphold). I 
2016 er liggetiden 3,2 liggedager. I fjor var liggetiden 3,4 dager.  
 
Divisjonen har hatt en krevende driftsperiode gjennom desember. Stor pasientpågang, 
kapasitetsutfordringer og krevende driftsperiode for personalet. Daglig oppfølging med 
vurderinger av kapasitetssituasjonen og tiltak for å styrke kapasitet og bedre pasientflyt er 
fulgt opp gjennom daglige kapasitetsmøter. 
 
Divisjonen har startet en prosess knyttet til bedre pasientforløp, og hver enkelt avdeling vil 
arbeide med forbedringer i sine pasientforløp gjennom 2017. Flere tiltak knyttet til flyt i 
Akuttmottak er under arbeid og enhet med avklaringsstoler starter opp første uke i 2017. 
Divisjonen har god erfaring med kontinuerlig resultatsikringsarbeid og vil i 2017 utvide 
resultatsikring til å omfatte flere områder. Pasientadministrativ oppfølging med ventetider, 
fristbrudd og direktebooking vil inngå i månedlig resultatsikring. I tillegg vil blant annet 
liggetid, korridorovernattinger, utreiser og pasientforløp også inngå. 
 

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 46 52

1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,8 % 2,2 %

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 77 % 74 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-95,0      -7,9         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 305 103
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Budsjettavviket i desember er på -7,9 mill. kr. Avviket i 2016 er på -95 mill. kr. På grunn av 
ekstraordinær høy aktivitet i desember (influensasesong), er det både høye inntekter og 
høye vare- og lønnskostnader denne måneden. Selv om inntektene har et positivt 
budsjettavvik på hele 9,4 mill. kr i desember, er overforbruket på kostnadssiden langt høyere 
enn dette. Varekostnadene avviker med -6,4 mill. kr. Av dette er -3,4 mill. kr medikamenter 
og -2,2 mill. kr vikarbyrå. Lønnskostnadene avviker med -6,0 mill. kr. Av dette er 2,3 mill. kr 
kjente lønn- og vikarbyråkostnader som kan knyttes direkte til ekstraordinære tiltak som følge 
av den høye aktiviteten. Andre driftskostnader avviker med -5 mill. kr som følge av usalderte 
tiltak. 
 
Den totale aktiviteten er 291 DRG-poeng høyere enn planlagt i desember. Døgnopphold er 
11 % over plan i desember mens dagbehandling og poliklinikk er 12 % over plan.  
 
Tabell med budsjettiltak under viser at års-effekten for tiltaket rundt variabel lønn på 
sengeområder ble noe mindre enn forventet grunnet høye lønnskostnader i desember.  
Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med forbruk av lønn i sengeområder følges opp 
som et av fokusområdene i resultatsikringsmøtene i divisjonen. Arbeidet fortsetter i 2017 
med revidert opplegg og system for resultatsikring, hvor flere av budsjettiltakene i divisjonen 
inngår. Overtakelse av SSE-pasienter er gjennomført, men har ikke hatt ønsket effekt i 2016. 
Dette tiltaket arbeides det videre med i 2017. Etter en nøye vurdering har man kommet frem 
til at tiltaket med Ambulerende sykepleierteam har for store negative konsekvenser og dette 
tiltaket er derfor reversert og ikke lenger gjeldende. 
 

 

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

DRG-poeng 3 345             291                36 772           35 201           1 570             
Antall døgn 3 155             313                32 324           31 798           526                
Antall dag 1 922             153                21 897           19 687           2 210             
Antall poliklinikk 7 992             883                99 755           89 736           10 019           

Bemanning
Brutto bemanning 1 399             1 396             1 391             6                    
Innleid arbeidskraft 10                  10                  7                    3                    
Overtid og ekstrahjelp 137                126                136                -11                 
Sykefravær (november) 8,4 % 7,6 % 7,8 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 131 125         9 371             1 428 020      25 715           1 180 339      
Driftskostnader 140 737         -17 316          1 543 037      -120 732        1 351 633      

Resultat -9 612            -7 945            -115 017        -95 017          -171 294        
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i desember med gjennomsnittlig ventetid på 47 dager og 
direktebooking på 95 %. Det var 0,2 % fristbrudd i desember og en pasientovernatting på 
korridor. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og personale fordeles etter 
kapasitet og behov. 
 
 

 
 
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i desember var -3,2 mill. kr og akkumulert er avviket i 
forhold til budsjett på -30,6 mill. kr. 
 
Avvik på gjestepasientkostnader er akkumulert per desember -4,3 mill. kr i forhold til budsjett. 
-0,8 mill. kr skyldes økt kjøp i forhold til 2015 og resten av avviket skyldes at man i 2016 ikke 
har lykkes med å stabilisere fødetallet (og med det øke antall fødsler etter sommeren).  
 
Driftsinntektene har et negativt avvik i desember på -1,7 mill. kr og akkumulert er avviket på -
9,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Mer enn halvparten av det akkumulerte inntektsavviket 

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 47 34

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

4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 95 % 94 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-30,6      -2,6         

5 Pasientovernattinger i korridor 0 1 2
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN Desember Desember  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 732                -43                 10 130           9 935             195                
Antall døgn 885                -32                 12 513           12 808           -295               
Antall dag 178                -9                   2 380             2 406             -26                 
Antall poliklinikk 2 880             -52                 36 579           36 630           -51                 

Bemanning
Brutto bemanning 271                280                277                4                    
Innleid arbeidskraft 1                    2                    3                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 20                  24                  24                  0                    
Sykefravær (november) 7,7 % 7,2 % 6,5 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 22 834           -1 695            282 654         -9 317            234 202         
Driftskostnader 26 736           -1 499            321 788         -21 316          276 758         

Resultat -3 902            -3 194            -39 134          -30 634          -42 555          
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skyldes at tiltaket “Stabilt fødetall” ikke har blitt realisert. I 2016 var det totalt 4.971 fødsler, 
39 over plantall. En lavere indeks har tross høyt fødetall gitt et negativt inntektsavvik.  
 
Det har i 2016 vært 46 flere gynekologiske døgnopphold enn planlagt, men også her gir en 
lavere DRG-indeks et negativt inntektsavvik. Dagbehandling er 51 opphold over plan, og gir 
et positivt inntektsavvik.   
 
Det har blitt gjort 36 579 polikliniske konsultasjoner på KK i 2016. Dette er 395 under plan, 
men en høyere andel av cytostatika fører til en liten pluss på inntektssiden. Merkostnaden på 
cytostatika ble totalt -1,5 mill. kr i forhold til budsjett i 2016.  
 
Fokus i klinikken i 2016 har vært å redusere bruk av ekstern innleie. Det reflekteres i 
regnskapet med en nedgang i disse kostnadene på 2 mill. kr fra 2015 til 2016. Øvrig 
lønnsavvik er -7,8 mill.kr, og dette skyldes en vedvarende utfordring med huller i helg og høyt 
langtids- og korttidsfravær. Omorganisering av avdeling fra frem til tre seksjoner i 2017 og 
mer fleksibel bruk av ansatte på tvers av seksjonene forventes å gi redusert bruk av variabel 
lønn.  
 
Totalt lønnsavvik på legene i 2016 er -2,3 mill. kr, dette skyldes hovedsakelig høyere 
sykefravær og flere foreldrepermisjoner enn forventet.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Prosjekt om tidlig hjemreise med nær dialog og møter med samhandlingsavdelingen og 
kommunikasjonsavdelingen. Planlagt halvdagsseminar i april med helsesjefer og ledere fra 
kommunene. 
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
BUK har kontroll på ventetider og fristbrudd gjennom hele 2016, inkludert desember.  I tillegg 
får drøyt 85 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. 
 
Klinikken har et negativt økonomisk resultat på -0,8 mill. kr i årets siste måned. Inntektene 
hadde et positivt avvik på 1 mil. kr der mesteparten skyldes rekoding for tidligere perioder. 
Høye gjestepasientkostnader gir negativt avvik på varekostnader i desember.  
 
Totalt viser årsresultatet et positivt økonomisk resultat på 0,06 mill. kr, tett opp til budsjett og 
prognose. Avviket i DRG ble minus 16 poeng (-58 DRG-poeng på døgn, -9 poeng på dag og 
+51 poeng på poliklinikk). Inntektsavviket er likevel positivt på grunn av høy aktivitet på 
poliklinikken som gir høyere egenandelsinntekter enn budsjettert.  
 
Det er et negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Størst negativt avvik er 
det på gjestepasientkostnader (-1,5 mill. kr) og tolketjenester (-0,7 mill. kr). 
Økte GP kostnader skyldes i hovedsak økning i antall nyfødte under 1000 g og ekstern 
analyse av laboratorieprøver. Økte tolkekostnader skyldes prisøkning på disse tjenestene i 
kombinasjon med høyere aktivitet på poliklinikken. 
 

 
 
  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status
Gj.snitt 
hiå

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres  til  65 
dager

65 48 47

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

4
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 84 % 86 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

0,1          0,0          
-3
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0,0 %
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  20
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Desember Desember  HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 500                8                    6 105             5 454             651                
Antall døgn 307                -23                 3 384             3 252             132                
Antall dag 3                    -27                 183                206                -23                 
Antall poliklinikk 2 082             518                25 136           19 121           6 015             

Bemanning
Brutto bemanning 297                299                286                13                  
Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 17                  17                  17                  0                    
Sykefravær (november) 7,5 % 7,7 % 8,5 % -0,8 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 25 665           963                292 759         909                250 526         
Driftskostnader 26 510           -1 808            292 698         -846               264 511         

Resultat -845               -845               61                  61                  -6 773            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene har hatt forventet økonomisk effekt i 2016 
 
Som nevnt ovenfor er det økonomiske resultat for BUK positivt for 2016. Økningen i 
poliklinisk aktivitet er vesentlig større enn det som ble lagt til grunn i budsjett. Dette skyldes i 
stor grad at det over tid er arbeidet systematisk med diverse forbedringstiltak som har gitt en 
effektivisering. Videre er sykefraværet i BUK lavere enn tidligere. Et lavere sykefravær er 
gunstig økonomisk og gir også mulighet for aktivitet.  
 
Det har vært et høyt belegg i Avdeling for barn og ungdom (ABU) i årets siste to måneder. 
Avdelingen har blitt komprimert som har betydning for drift og arbeidssituasjonen for de 
ansatte. Det vil arbeides med tiltak knyttet til dette i 2017. 
 
  

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 per desember og kun 0,2 % i desember. 
Avdelingene har etablerte rutiner for å unngå fristbrudd. 
 
Andel pasienter som ble direktebooket er 79 % i desember, mens gjennomsnittet hittil i år er 
81 %. De fleste månedene ligger andelen på i overkant av 80 %. 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, men det er en liten 
økning i løpet av 3. tertial.. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i 
sykefraværet. 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 desember i forhold til 
budsjett på -3,7 mill. kr, og et akkumulert avvik i forhold til budsjett per desember på -8,9 mill. 
kr. Det er fortsatt høye gjestepasientutgifter til rusbehandling, men dette kompenseres av 
økte gjestepasientinntekter og reduserte gjestepasientutgifter psykisk helsevern slik at netto 
gjestepasientoppgjør kun gir et lite avvik på 0,5 mill. i desember. Merforbruket i desember er 
hovedsakelig knyttet en uforutsett økning i andre driftskostnader, samt lavere polikliniske 
inntekter enn budsjettert.  
 
Det er fokus på å øke produksjonen ved poliklinikkene i divisjonen, bl.a. gjennom 
produktivitetsøkning og ved å omdisponere ressurser fra døgnplasser til poliklinikk på DPS-
ene. Dette har gitt positive resultater og flere poliklinikker har en produksjon vesentlig over 
plantall og til dels stor økning i forhold til resultat 2015.  
 
Det er god kapasitetsutnyttelse ved sykehusavdelingene innen psykisk helsevern, men noe 
ledig kapasitet ved en del av døgnenhetene ved DPS. Døgnenhetene i avdeling for rus og 
avhengighet 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 45 51

 - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,2 % 0,6 %

5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme 
brev

100 % 79 % 81 %

7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer

Budsjett 
avvik = 0

-8,9         -0,7         

-1 0
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70
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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 desember. 
 
 
  

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

VOP 15 996           265                201 627         192 754         8 873             

- herav døgn 5 382             62                  62 678           63 433           -755               
- herav liggedøgn utenfor HSØ 58                  -24                 626                979                -353               
- herav poliklinikk 10 556           227                138 323         128 342         9 981             

BUP 6 223             -890               84 947           94 505           -9 558            
- herav døgn 677                148                7 501             5 707             1 794             

- herav dag -                 -190               -                 2 656             -2 656            
- herav poliklinikk 5 546             -848               77 446           86 142           -8 696            
RUS 3 616             -76                 44 260           43 598           662                
- herav døgn 1 561             -249               17 079           18 836           -1 757            

- herav poliklinikk 2 055             173                27 181           24 762           2 419             
Bemanning

Brutto bemanning 1 818             1 804             1 797             6                    

Innleid arbeidskraft 2                    1                    4                    -2                   
Overtid og ekstrahjelp 159                152                149                3                    

Sykefravær (november) 9,2 % 8,5 % 8,6 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ

Driftsinntekter 157 199         2 780             1 759 472      4 360             1 728 583      

Driftskostnader 160 866         -6 447            1 768 352      -13 242          1 746 222      

Resultat -3 667            -3 667            -8 881            -8 881            -17 639          

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 desember på 26,4 mill. kr i 
forhold til budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak:  
 

• Merforbruk på Bildediagnostisk avdeling er -21,5 mill. kr per desember. Dette skyldes 
hovedsakelig høy aktivitet og utfordrende PACS knyttet til brystdiagnostikk og økt 
aktivitet generelt innen MR/CT, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn. 
I tillegg er det en reduksjon i inntekter på samme avdeling som følge av nytt 
kodeverk.  

• Merforbruk på varekostnader primært relatert til økt forbruk av 
behandlingshjelpemidler. Per desember utgjør dette -17,0 mill. kr i avvik på 
varekostnader. 

• Vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr genererer -2,1 mill. kr i negativt avvik i forhold 
til budsjett i november, dette kan relateres til aldrende utstyrspark i foretaket. 

 
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 er en effekt av 
økt bildediagnostisk kapasitet i 2016. Aktivitetsveksten er størst innen MR(40 %) og CT(25 
%), med økt kompleksitet av undersøkelser, som samtidig utfordrer bemanningsforbruket.  
 
Innen laboratoriemedisin sees en aktivitetsvekst innen poliklinisk omsorgsnivå. Dette er en 
utvikling, som bidrar til noe 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

-26,4      -2,2         

-3

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 594             729                85 820           80 731           6,3 %
Poliklinikk 6 825             677                89 662           77 896           15,1 %
Primærhelsetjenesten 2 710             70                  36 426           34 155           6,6 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 257 790         31 509           2 683 134      2 617 172      2,5 %
Poliklinikk 165 152         15 955           1 733 744      1 595 771      8,6 %
Primærhelsetjenesten 196 299         817                2 110 316      2 126 257      -0,7 %

Bemanning
Brutto bemanning 602                592                580                12                  
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 15                  12                  12                  -0                   
Sykefravær (november) 7,6 % 6,7 % 6,9 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 88 789           -185               1 028 177      -4 292            950 082         
Driftskostnader 88 831           142                1 054 604      -22 135          967 696         

Resultat -42                 -42                 -26 427          -26 427          -17 614          
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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).  
Det er utarbeidet ytterligere tiltak som følges opp i 2017, med hensikt å ivareta uønsket 
negative styringsfart samt møte budsjettkrav for 2017. 
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Det økonomiske resultatet i desember ble +2,7 mill. kr i forhold til budsjett. 
   
Barnehagene har åpnet en ny avdeling, og får som følge av dette økte inntekter i desember. 
Det er også høyere inntekter enn budsjettert innenfor Mat & Drikke og Vaskeri.  
 
Total lønn inklusive ekstern innleie går i balanse i desember.  
 
Andre driftskostnader ligger også lavere enn budsjett og her er hovedårsaken at det var satt 
av ekstra kostnader til reparasjon og vedlikehold i regnskapet per november og de faktiske 
kostnadene ble lavere enn det som var avsatt.  
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Av flere konkrete tiltak som er gjennomført siste året i konkurransekulturarbeidet, nevnes 
spesielt to: 
 
• Konkurransestrategi innenfor 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

21,9        1,8          
-1

1

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

Brutto bemanning 600                607                626                -19                 
Innleid arbeidskraft 0                    1                    -                 1                    
Overtid og ekstrahjelp 59                  68                  87                  -20                 
Sykefravær (november) 9,4 % 8,8 % 9,8 % -1,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2015 HiÅ
Driftsinntekter 58 311           2 402             716 507         10 976           695 850         
Driftskostnader 55 641           268                694 569         10 963           685 889         

Resultat 2 670             2 670             21 939           21 939           9 961             
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2016 ble vedtatt i foretaksmøte 18. februar 2016. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

 
 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

Innsatsområde 

Antall 
relevante 
enheter 

Antall 
enheter som 
har 
implementert 
tiltakene 

Prosentvis 
mål på 
spredning 

 Jobber med nytt system for rapportering, og grunnlagstallene vil 
endres ved rapportering 1. tertial 2017 

Trygg kirurgi 2 2 100 
Trygg kirurgi er innført på 2 avdelinger: Sentraloperasjon (14 stuer) og 
dag- kirurgisk senter (8 stuer). 

Samstemming av 
legemiddellister 20 6 30 

Vedtatt satsningsområde i flere divisjoner i 2017. Flere prosjekter 
igangsatt. Er i tidlig fase, og er derfor ikke regnet som implementert.  

Behandling av 
hjerneslag 1 1 100 Nevrologisk avdeling består av 7 seksjoner hvor 2 er poliklinikker.  

Urinveisinfeksjoner 21 21 100 
Spredning er gjennomført på alle relevante avdelinger, må holde 
vedvarende fokus.  

Infeksjon ved SVK 20 3 20 

Todelt pakke, der del to er relevant for flest enheter. Ved etterspørring 
viser det seg at flere enheter jobber systematisk med å vurdere 
indikasjon, blant annet på tavler.  

Trykksår 20 8 40 Pilotering av nye sjekklister gjennomført høst 2016.  

Fall 20 2 10 Pilotering av nye sjekklister gjennomført høst 2016. 

Forebygging av 
selvmord 1 1 100 

Akuttpsykiatrisk avdeling består av 1 avdeling med 6 seksjoner - 
innsatsområdet er implementert i forhold til plan. Stikkprøvemålinger 
gjennomføres.  

Forebygging av 
overdosedødsfall 1 1 100 Implementert på tre seksjoner i en avdeling.  
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 
 

 

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

 
 
NPE, - klage- og tilsynssaker 
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NPE
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Totalt

Pasientrelaterte 
uønskede hendelser 

3. tertial 2016 3. tertial 2015 Totalt 2016 Totalt 2015 

Pasientrelaterte 
uønskede hendelser 
registrert i EQS 

996  1019 2781 2640 

§ 3-3-meldinger 88 91 314 238 
§ 3-3a-varsler 5 2 24 24 
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Legemiddelhåndtering 
Det er tre forskjellige legemiddel kurvesystemer i bruk på Ahus:  

• På Intensiv,Anestesiseksjonen, Post operativ og Medisinsk Overvåking benyttes 
kurvesystemet MetaVision. 

• Kirurgisk divisjon, psykisk helsevern, ortopedisk klinikk, kvinneklinikken, BUK og 
nevroklinikken benytter elektronisk kurve i DIPS.  

• Medisinsk divisjon (med unntak av nevroklinikken) benytter papirkurve.  
 
Det er etablert et mottaksprosjekt som skal innføre den regionale versjonen av 
kurvesystemet MetaVision på alle døgnenheter på Ahus. Papirkurven og DIPS 
Panoramakurvesystem vil da bli utfaset. Tentativ dato for oppstart i de enhetene som i dag 
allerede bruker en tidligere versjon av MetaVision er 18. mai. Resten av Sykehuset skal 
konvertere til MetaVision kurve høsten 2017. 
 
Det er opprettet et prosjekt “Riktig valg – bedre helse og kostnadseffektivitet”, med 
undergrupper som i første omgang skal fokusere på behandling med MS legemidler, Hepatitt 
C legemidler, Kreftlegemidler og TNF/ Biologiske legemidler. Dette er områder som benytter 
svært kostbare legemidler i behandlingen av sine pasienter. Prosjektet ledes av Enhet for 
Medisin og Helsefag med arbeidsgrupper fra de aktuelle kliniske miljøene. 
 
Antibiotikautvalget er utvidet til et antibiotikateam som skal lede 
Antibiotikastyringsprogrammet på Ahus i tråd med nasjonale retningslinjer for redusert bruk 
av antibiotika mot år 2020. 
  
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
drives videre med ledelse i Kvalitetsavdelingen. 
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4.2 Pasientbehandling 
 
Pakkeforløp for kreft 
 
Målsetningen for pakkeforløp for kreft er at  

1. Andel kreftpasienter inkludert i pakkeforløp > 70 % (OA1) 
2. Andel kreftpasienter innen standard forløpstid alle behandlingsformer> 70 % (OF4) 

 
Resultater til og med november 2016 viser at 77 % av nye kreftpasienter er inkludert i 
pakkeforløp, mens 62 % er innenfor normert standard forløpstid (alle 28 pakkeforløp) 
 
Resultatet for 3.tertial 2016 viser at Ahus for første gang har oppnådd målsetningen om at 
>70 % skal igangsette behandling innenfor standard forløpstid (OF4).  
 
Tabell viser utvikling pr tertial siden oppstart pakkeforløp for kreft (2015/2016) 
 

 
 
 
Det er utfordringsområder som fortsatt er viktig å holde tak i, her nevnes: 
 

• Utredningskapasitet (MR/CT/trippeldiagnostikk og endoskopi) 
• Overgang mellom flere helseforetak 
• Forløp hvor stråling skal igangsettes 
• Kirurgi som kun kan gjennomføres ved andre HF (gynekologiske forløp samt 

prostatakreft)  
• Kapasitet oppstart medisinsk behandling lokalt 
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4.3 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) i 2016 
 
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er lagt til 
grunn for arbeidet i 2016. Målene omfatter reduksjon i sykefravær, reduksjon i AML-brudd, 
gjennomføringsmål knyttet til brannvern og HMS-opplæring, forebygging av vold og trusler 
(risikovurderinger) og sikre at alle medarbeidere er omfattet av lokale HMS- handlingsplaner. 
For 2017 spesifikt er målet å utvikle et opplæringsprogram for å forebygge vold og trusler 
ytterligere i hele foretaket. Som en del av HMS-målene inngår IA og miljømål, disse 
områdene har egne handlingsplaner. 
 
Foretaket arbeider kontinuerlig med målrettede tiltak for å nå HMS-målene. Implementering 
av systemer og nye prosedyrer mv. skjer blant annet gjennom informasjon i ledermøter, 
nyhetsbrev til ledere og gjennomføring av opplæringsplan HMS. Opplæringsplan i HMS er 
gjennomført i 2016, med unntak av to avlyste HMS-kurs for ledere. I 2017 skal det utvikles 
en ny form på HMS-opplæringen for ledere, og slik at denne bedre kan integreres i den 
øvrige lederopplæringen i foretaket. I uke 17 ble det gjennomført arbeidsmiljøuke på 
Nordbyhagen med seminar i auditoriet, stands i glassgata, HMS-quiz og litterær lunsj. Det er 
planlagt et tilsvarende opplegg for våren 2017. 
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført 12 møter i 2016. Pilotperiode for lokale AMU 
ved to klinikker/divisjoner (BUK og KD) ble forlenget ut 2016. I 2017 skal det tas endelig 
stilling til om ordningen skal rulles ut ved resterende klinikker/divisjoner. 
 
Det ble gjennomført 9 HMS-revisjoner knyttet til HMS-opplæring og ytre miljø. Ved et utvalg 
av revisjonene inngikk også temaer som kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og 
strålevern. For 2017 planlegges det å rette fokus i HMS-revisjoner inn mot arbeid med 
uønskede hendelser og håndtering av disse. 
 
Alle klinikker og divisjoner har utarbeidet og fulgt opp sine egne samarbeidsplaner med 
bedriftshelsetjenesten.  
 
Prosjekt Grønn kjemi, som omhandler substitusjon av kjemikalier som både er farlige for 
ansatte og miljø ble iverksatt og det arbeides videre med dette arbeidet i 2017. 
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HMS-avvik 
 

 
 
 
Det ble meldt 1510 uønskede HMS-hendelser i 2016, dette er en økning på 37 prosent målt 
mot 2015 (1101 meldte hendelser). Dette er en ønsket oppgang i antall meldinger. Fokus på 
meldinger og økt fokus på forbedringsarbeid i foretaket generelt har bidratt til økningen.  Det 
har vært fokus rettet mot å gjennomføre risikovurderinger knyttet til vold og trusler.  
 
I 2016 ble det meldt totalt 329 hendelser innen kategorien vold og trusler i 2016, hvorav 221 
var inne psykiatri og 108 var innen somatikk. I forbindelse med den store andelen innen 
somatikk er det iverksatt oppfølging av HMS-mål 2 2016-2018, som går ut på å utvikle et 
opplæringsopplegg innen vold og trusler for foretaket. En tverrfaglig arbeidsgruppe med 
vernetjeneste og ansatte-representanter startet sitt arbeid med dette i desember 2016.  
 
Det er i tillegg verdt å nevne spesielt en uønsket hendelse fra 2016. Det fant sted en større 
formalinlekkasje ved Sentraloperasjon 5. september. Arbeidstilsynet ble varslet samme dag 
som hendelsen og har vært på befaring i ettertid. I etterkant av hendelsen er det utført en 
årsaksanalyse i kirurgisk divisjon, og det er planlagt en risikovurdering av formalinanlegget i 
begynnelsen av 2017. Arbeidstakere som ble eksponerte fikk akutt oppfølging gjennom 
akuttmottaket samme dag, og har fått oppfølging av BHT i etterkant. Alle eksponerte er 
registrert i et eget arbeidstakerregister etter hendelsen. 
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Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Pr desember 2016 har Ahus 24 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 10 

Barnesykepleie 3 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 3 

Sum antall 24 
 
Høsten 2016 har 17 ansatte fra ulike profesjoner ved helseforetaket gjennomført studie i 
kunnskapsbasert praksis (KBP) ved HiOA. 
 
Det er jevnlige møter med den regionale LiS-koordinatorgruppen for å utveksle erfaringer og 
avdekke flaskehalser. Ukentlig kontakt mellom forskjellige helseforetak for å koordinere LiS-
leger som skal inn i gjennomstrømningsstillinger ved Ahus. I tillegg koordineres det med 
andre helseforetak for våre egne LiS-leger som trenger tjeneste utenfor foretaket. 
 
Det har vært lyst ut 18 turnuslegestillinger, hvorav 5 stillinger med distrikt i Finnmark og 
resterende med distrikt i Akershus.  Det var til sammen 831 søkere til de to utlysningene. 
 
I 2016 er det jobbet med implementering av kompetansestyringsprosedyren. Denne gir 
lederen mulighet for bedre planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetansetiltak. 
Avdeling kompetanse og utdanning tilbyr opplæring og brukerstøtte i bruk av prosedyren og 
arbeidet med å ta i bruk fremgangsmåten fortsetter i 2017.   
 
Kompetanshuset på Ahus sin intranettside skal gi en oversikt over de forskjellige interne 
opplæringstilbudene. Det er jobbet videre med å samle opplæringstilbud som er aktuelle på 
tvers av divisjoner og klinikker. 
 
 

 
  
..  
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4.4 Tilgjengelighet 
 
Foretaket har gode resultater i 2016 på ventetid for ventende og avviklede pasienter.  
Krav for 2016 er ventetid på 65 dager. 

• Gjennomsnittlig Ventetid ventende pr. desember 2016 er på 55 dager. 
• Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr. desember 2016 er på 51 dager. 

 
Antall langtidsventende (>365 dager) er redusert og det er Avdeling urologi som fortsatt har 
en utfordring. Dette gjelder barn søkt til omskjæring. 
 

 
 
 
Sykehuset har fokus på forsinket oppfølging av pasienter som har passert planlagt oppmøte 
og det er positiv utvikling også på dette området. 
 
 

 
 
 
Det har vært noen fristbrudd siste tertial knyttet til legestrek høsten 2016, men utfordringen 
er nå håndtert.  
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4.5 Forskning og innovasjon 
 

Gjennomgang av forskningsgrupper 
Det ble opprettet forskningsgrupper i 2011 etter anbefaling fra Norges forskningsråd. Målet 
er å skape sterke miljøer som driver forskning av høy internasjonal kvalitet. Alle forskere skal 
være tilknyttet en forskningsgruppe. I oktober ble det startet en gjennomgang av 
forskningsgruppene, for å se nærmere på deres aktiviteter og organisering. Alle gruppene er 
nå besøkt, og det vil gjøres en evaluering i løpet av våren for å vurdere eventuelle 
justeringer, samt kartlegge gruppenes behov for infrastruktur og annen forskningsstøtte.  
 

Innovasjonsarbeid 
Det finnes ingen samlet oversikt over innovasjonsprosjekter ved Ahus som ikke foregår i regi 
av foretakets kommersialiseringsselskap, Inven2. Tabellen nedenfor viser hvilke 
innovasjonsaktiviteter Inven2 har rapportert for Akershus universitetssykehus: 

Type 2015 2016 

Disclosure of invention (DOFI) 13 7 

Patentsøknader 0 1 

Lisenser/bedriftsetableringer 1 3 
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4.6 Investeringer og likviditet 
Investeringer 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 31.12.2016.  
 

 
 
Det er påløpt 96,3 mill. kroner på egne investeringsprosjekter i 2016. I hovedsak har samtlige 
prosjekter som er avsluttet i 2016 holdt seg innenfor vedtatt investeringsbudsjett.   
 
Anvendelse av lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) 
kommer i tillegg på 7,9 mill. kroner. 
 
Samlede investeringer i 2016 er 102,46 mill. kroner. 
 
 
Likviditet 
 

 
Rammen for driftskreditten justeres jevnlig bl.a. basert på forholdet mellom pensjonskostnad 
og pensjonspremie. 
 
Øvrige likviditetsendringer gjennom året skyldes normale periodiske svingninger i 
utbetalinger, samt resultatutviklingen. 
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4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor 
HR- og IKT-området.  
 
IKT-området 
 
Sikker og stabil IKT-drift  
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra 
Sykehuspartner pr desember 2016.  
 
Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne.  

 
 
Antall kritiske bortfall av tjenester er stabil, men uønsket høy. I desember var 3 av 1A 
hendelsene relatert til telefoni. Sykehuset sin løsning er fra 2008, og således foreldet. Flere 
tiltak er iverksatt i forbindelse med prosjektet “Sikker og stabil drift” fra Sykehuspartner, som 
ble avsluttet ved utgangen av 2016. Dette prosjektet legger grunnlaget for kommende 
modernisering av infrastrukturen(iMod) ved sykehuset, som besluttet gjennom Helse Sør-Øst 
RHF. Herunder ligger også plan om ny telefoniløsning.   
 
 
Sykehuspartner brukerstøtte, responstider ved henvendelse (KPI 80%, innen 60 sekunder) 
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Status i regionale prosjekter etter 3. tertial 2016 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
IMP: Infrastrukturmodernisering 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
 
 Prosjekter/aktivitet i 2016 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 Radiologi 

Status: Pågående.  
Regional løsning for Ris/Pacs. Prosjektet av avgrenset til kun å implementere Carestream 
Pacs. Prosjektet er pågående og implementering er planlagt med oppstart 2. juni 2017. 

RKL 
Regional EPJ, standardisering 
Status: Pågående 
Regional løsning for felles pasientjournal. Fase1 vil omfatte standardisering. Planlagt 
implementering på Ahus: november 2017. 
Konsolidering vil være i fase 2. 

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status: Pågående 
Regionalt prosjekt er ferdigstilt ift testing. Bredding er lagt til arbeidet med regional EPJ 
(standardiserings- og konsolideringsarbeidet).  Det må påregnes aktivitet for innføring av 
epikrise mellom sykehus i 2017. Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 

RKL 
Dialogmelding mellom HF og legekontor 
Status: Pause 
NUIT-tiltaket overført til Direktoratet for eHelse for videre nasjonal oppfølging. Tenkt 
gjennomført som regionalt prosjekt i RKL-programmet. Ingen planlagt aktivitet i 2017. Når 
tiltaket skal breddes er regional pilot tenkt gjennomført på Ahus. 

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

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status januar: Pågående, men forsinket. 
Regional løsning for gjennomgående kurve.  
Forsinkelse med oppgradering og bredding i sykehuset grunnet teknisk løsning. Plan 
oppstart AIO er skjøvet til Q3 2017. 

IMOD 
Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status: Pågående, men forsinket. 
Verktøy for organisasjon- og fullmakts forvaltning. 
IDM løsningen er rullet ut på Ahus i september. De andre aktivitetene i prosjektet er  
forsinket. Deler av opprinnelig prosjekt et flyttet til EPJ prosjekt. Flere prosjekter har 
avhengighet til dette prosjektet, eks EPJ og medikasjon/kurve. 
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Tidl. 
IMP Oppgradering av Citrix løsningen 

Status: Pågående, forsinket (restleveranse Q1 2017) 
Har vært en del av prosjektet; Sikker og stabil drift Ahus, men følges opp videre i linjen i 
Sykehuspartner HF. 

IMOD Modernisering av infrastruktur 
Status: Innledende aktiviteter 
Regional prosjektgruppe er etablert og overordnet skisse for implementering er formidlet til 
de ulike HF. 
I forbindelse med ekstern partner, HPE, etableres prosjekt iMOD.  
Foreløpig skisse planlegger oppstart på Ahus Q3 2017. 

OBD Min Journal 
Status januar: Pågående 
Utrulling av timehåndtering i somatisk virksomhet ferdigstilt. Arbeid med utrulling i Psykisk 
helse startet. Min journal/publikumsløsninger er opprette som eget prosjekt i RKL-
programmet  

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

NIKT Automatisk fødselsregister 
Status januar: Pågående 
Meldinger leveres elektronisk men er krevende på Føde B grunnet utfordringer med å nå 
Internett fra Citrix Desktop Sikker pc’er. Prosjektet ved Ahus avsluttes ikke før løsningen er 
på plass. 
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4.8 Samhandlingsreformen 
 
KAD plasser og utnyttelse 
 
Antall plasser 3. tertial 2016: 
Nedre Romerike KAD 16 
Øvre Romerike KØH  6 
Eidsvll KØH  3 
Aurskog Høland KØH 2 
Follo LMS 14 
Nes KØH  2 
KAD Aker (Ahus andel av totalt 
72 plasser) 

14 

Totalt 57 
 
I tillegg benytter Vestby kommune Moss LMS (inntil 3 plasser), og Rømskog kan benytte 
KAD-plasser i Østfold (0 – 1 plass)  
 
Grafen under viser antall innleggelser på de KAD-ene som Ahus får ukentlige data fra. Dette 
dekker ca. 2/3 av total KAD kapasitet i foretakets opptaksområde. 
 

 
 
Oversikt over antall innlagte er basert på ukentlig rapportering fra det enkelte KAD. Som det 
fremgår av tabellen har det av ulike årsaker ikke blitt rapportert fra alle KAD enhetene, som 
for eksempel Follo i ukene 47, 48, 49 og 5. Disse ukene har imidlertid både antall 
innleggelser og pasientbelegg vært som normalt.  
 
Status samhandling per 3. tertial 
 
Aktivitet Status 
Samhandlingsplan for Ahus 
og kommunene 

Planen ble vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg 15. september 2016. Handlingsplan 
utarbeides på bakgrunn av Samhandlingsplanen vår 2017. 

Fagfora med representanter 
fra Ahus og kommunene 
knyttet til alle 
samarbeidsavtalene. 

Det er etablert fagfora knyttet til alle samarbeidsavtaler. De arbeider med revidering av 
samarbeidsavtalene. 4 av avtalene er revidert pr. 31.12.2016. Fagfora har ansvar for 
implementering innen sitt område  

Forbedring av 
utskrivningskvalitet. 

Det er nedlagt betydelig arbeid både fra stab og klinikk, for å bedre sykehusets praksis når 
det gjelder utskriving av pasienter med behov for kommunale tjenester. Avvik på området 
etter Fylkesmannens revisjon er lukket i hht. plan. Opplæring er gjennomført høsten 2016.  
 

Ny Kvalitetsretningslinje er 
implementert. 

System for overvåking av kvalitet i samarbeidet knyttet til pasientforløp er implementert, 
registrering uke 44. 
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Samhandlingsavvik sendes fra april 2016 Kvalitetsenheten og behandles som andre 
pasientavvik.   

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Av program som dreier seg om samhandling er det jobbet særlig med;  Min journal, 
Kjernejournal, 
Adressering, KREMT (kreftregistre) m.m. 

Barn som pårørende Det er etablert ca 120 fagpersoner rundt om i Ahus med ansvar for dette området. Barn som 
pårørende er prioritert som oppfølgingsområde i Fagforum for forebygging. Høsten2016 ble 
det etablert et prosjekt for å bedre samarbeidet med kommunene og bydelene på området.  

Tolketjenesten OUS er etablert som hoved- leverandør av tolketjenester. Det er etablert samarbeidsrutiner 
og det er gitt omfattende opplæring i rutiner og bruk av tolk i 2016. 
Tolkekabiner er etablert  
  

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Koordinator ansatt september. Det er jobbet med ulike områder, blant annet samarbeidet 
med asylmottak lokalisert i Ahus opptaksområde.  

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Videreutviklet helsepedagogikktilbudet. 
Videreutviklet samarbeid med  “Møtepunktet” (møtested for pasienter med repr. fra 
brukerorg.) 

Implementering av 
Kontaktlegeforskrift 

EQS rutiner og skriftlig materiell er utarbeidet tredje tertial 2016.  
Kontaktlegeordningen er nå implementert, og det jobbes med å øke bruken.  

Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

2 mill til samhandlingsprosjekter er fordelt (Ahus og kommunene) samt ca 6 mill til Oslo 
kommune og sykehusene i Oslo området.  Alle prosjektene ble etablert før jul 2016, og  
status er framlagt.  

Helsefremmende arbeid Det er inngått avtale om at HPH sekretariatet for ansvar son Nasjonal Hub for 
helsefremmende program utviklet i Australia (Act, Belong, Commit). Flere prosjekter knyttet 
til dette, blant annet i Helse Fonna og Folkehelsealliansen i Nord- Norge.  

 
 
Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen under viser antall UK døgn fordelt på kommuner og bydeler i 2014, 2015 og 2016.  

 
 2014  2015  2016 

Vestby       52        21        18  
Ski     194        91      628  
Ås       45        99      319  
Frogn       53        42        87  
Nesodden     195      283        43  
Oppegård     252      186      399  
Aurskog-Høland       32        31        32  
Sørum       15        29        21  
Fet       15        12        23  
Rælingen     117        88        53  
Enebakk       23        38        43  
Lørenskog       61      181      160  
Skedsmo     480   1 026      795  
Nittedal       41      228      142  
Gjerdrum        6        42        95  
Ullensaker       43        51      132  
Nes       26        40        25  
Eidsvoll     287        64      180  
Nannestad       20        27        15  
Hurdal       46        23         6  
Rømskog        1           1  
Bydel 10 Grorud     142        88        59  
Bydel 11 Stovner     693      311      312  
Bydel 12 Alna     838      564      283  
Andre Bydeler       27        17        11  
Andre kommuner       13         2        23  

Totalt  3 717   3 584   3 905  
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4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner per 3. tertial. 
 
 

 
 
 
Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og dette tertial  
 
 

 
  
Figur Status tilsyn og revisjoner per 3. tertial  
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Side 39 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlegg 2  
3. tertial 

2016 
 
 

 
 
 
 



 

 
Innhold 
 

1. HR ........................................................................................................................................... 3 
1.1 Sykefravær ............................................................................................................. 3 
1.2 AML brudd ............................................................................................................ 4 
1.3 Bemanning totalt .................................................................................................... 5 
1.4 Bemanning variabel lønn ....................................................................................... 6 
1.5    Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell ...................................................... 6 
1.6    Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell ........................................................ 7 

 
2. Kvalitet ................................................................................................................................... 8 

2.1 Ventetid .................................................................................................................. 8 
2.2 Langtidsventende ................................................................................................... 8 
2.3 Fristbrudd ............................................................................................................... 9 
2.4 Etterslep ............................................................................................................... 10 
2.5    Sykehusinfeksjoner ............................................................................................... 11 

 
3. Aktivitet ............................................................................................................................... 12 

3.1 Pasientbelegg ........................................................................................................... 12 
3.2 Korridorpasienter ..................................................................................................... 12 
3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) ............................................................... 13 

 
4. Aktivitet ............................................................................................................................... 14 

 
5. Økonomi ............................................................................................................................... 15 

5.1 Resultatutvikling 2014-16 .................................................................................... 15 
 
 

  

 
Side 2 av 15 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

1. HR 

1.1 Sykefravær  
 

  

 
 

 

 
 
 
 

Januar - november Hele
2015 I fjor I år I fjor I år Trend 16-Sep 16-Okt 16-Nov

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

Siste 3 mndDenne periode Hittil i år
Mål
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

Januar til desember
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 59 96 1173 1136 1,0 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Kirurgisk divisjon 7190 584 633 7190 5922 3,9 % 3,8 % 4,0 % 3,9 % 3,1 %
Ortopedisk klinikk 1508 101 141 1508 1016 3,2 % 2,6 % 4,1 % 3,2 % 2,4 %
Kvinneklinikken 2269 122 84 2269 1734 4,6 % 3,2 % 2,2 % 4,6 % 3,5 %
Medisinsk divisjon 12456 946 1078 12456 8808 5,0 % 4,6 % 5,3 % 5,0 % 3,6 %
Barne- og ungdomsklinikken 1422 112 108 1422 1194 3,2 % 3,0 % 2,7 % 3,2 % 2,5 %
Divisjon for diagnostikk og teknologi 713 90 29 713 813 0,7 % 1,0 % 0,3 % 0,7 % 0,7 %
Divisjon for psykisk helsevern 3330 405 241 3330 2022 1,5 % 2,3 % 1,3 % 1,5 % 0,9 %
Andre 433 9 18 433 164 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,1 %
Hele Ahus 30494 2428 2428 30494 22809 2,6 % 2,5 % 2,5 % 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 totalt   
 

 
 
 

 
  

Desember 2016

Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett

Divisjon for Facility Management 599,7 635,5 -35,8 607,0 639,8 -32,8
Kirurgisk divisjon 1109,3 1066,0 43,4 1082,2 1080,4 1,8
Ortopedisk klinikk 278,1 277,7 0,4 283,7 284,5 -0,8
Kvinneklinikken 270,6 265,7 4,9 277,9 274,6 3,3
Medisinsk divisjon 1388,3 1337,9 50,3 1385,5 1366,0 19,5
Barne- og ungdomsklinikken 296,4 290,3 6,1 298,9 295,2 3,7
Divisjon for diagnostikk og teknologi 601,8 599,1 2,7 591,8 600,6 -8,9
Divisjon for psykisk helsevern 1816,1 1828,8 -12,7 1801,8 1825,0 -23,2
Andre 281,7 302,4 -20,7 276,2 302,5 -26,3
Totalt Ahus 6642,1 6603,5 38,7 6605,0 6668,7 -63,7

Hittil i årDenne periode
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1.4 Bemanning variabel lønn   
 

 
 

1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell 
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1.6 Kostnader - 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 4 008               2 685               4 646               4 013               4 369               
Nov 5 408               2 509               4 016               4 013               4 369               
Des 5 918               2 495               6 040               4 013               4 369               
Akkumulert 56 543             31 549             48 152             48 152             52 425             

 
Side 7 av 15 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

 

2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

  
 

 
 

2.2 Langtidsventende 
 

 

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

m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett
Måned Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Ahus 79        71        66        67        63        60        70        69        59        50        68        68        61        54        51        
Somatikk 82        73        68        69        65        61        72        71        60        49        70        69        62        55        52        
Kirugisk divisjon 109      88        89        89        83        78        96        103      80        62        84        79        82        63        57        
Ortopedisk klinikk 110      105      100      89        88        80        85        63        62        44        68        80        73        59        55        
Medisinsk divisjon 60        59        47        50        48        46        51        49        48        56        64        60        54        50        46        
Barne- og ungdomsklinikke 58        54        45        48        46        46        42        48        44        42        62        50        43        44        48        
Kvinneklinikken 41        46        31        20        22        23        32        23        39        27        38        53        49        44        47        
VOP 51        56        54        54        59        55        57        63        53        53        53        47        47        49        49        
BUP 47        44        42        54        50        51        48        50        45        40        60        60        39        43        43        
TSB 39        26        29        46        28        25        31        30        29        49        41        41        35        40        31        
Mål 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 avviklede pasienter 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Somatikk 7 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 2 % 2 %
Kirugisk divisjon 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Ortopedisk klinikk 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 6 % 5 % 4 %
Medisinsk divisjon 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 10 % 4 % 3 %
Barne- og ungdomsklinikken 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kvinneklinikken 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Psykisk helsevern 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %
VOP 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
BUP 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 %
TSB 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 4 % 0 % 0 %
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2.4 Etterslep 
 

 
 

 
 

Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på 
timeavtaler.  

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Etterslep

01.11.2016 89 009 14 621 103 630 14,1 %
14.11.2016 91 991 11 794 103 785 11,4 %
01.12.2016 92 980 13 101 106 081 12,3 %
09.12.2016 93 787 11 503 105 290 10,9 %
02.01.2017 97 550 12 911 110 461 11,7 %
17.01.2017 100 310 10 233 110 543 9,3 %
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2.5 Sykehusinfeksjoner   
    

 
 

   

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

Ahus
2.6 % 2.7 % 3.3 % 3.6 % 3.3 % 2.1 % 2.8 % 3.7 % 3.2 % 3.4 %

Mål 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)

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Normerte senger voksensomatikk 87 % 84 % 89 % 90 % 86 % 89 % 87 % 84 % 72 % 80 % 87 % 84 % 91 % 90 %
Kirugisk divisjon 86 % 88 % 93 % 88 % 82 % 89 % 83 % 79 % 74 % 80 % 89 % 81 % 99 % 87 %
Medisinsk divisjon 91 % 88 % 93 % 94 % 91 % 92 % 92 % 88 % 76 % 84 % 88 % 91 % 95 % 101 %
Ortopedisk klinikk 87 % 75 % 88 % 87 % 84 % 83 % 80 % 80 % 51 % 74 % 88 % 83 % 88 % 78 %
Barne- og ungdomsklinikken 58 % 58 % 68 % 70 % 67 % 71 % 67 % 66 % 46 % 60 % 68 % 71 % 77 % 76 %
Kvinneklinikken 74 % 69 % 72 % 79 % 75 % 83 % 79 % 81 % 78 % 73 % 76 % 64 % 66 % 66 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
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        107        238        372        
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         3,6         7,7         12,0       
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

Andel korridorpasienter på Akershus universitetssykehus
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

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

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 62 650      63 102      -452         -0,7 % 62 456          194          0,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 217 279    238 709    -21 430    -9,0 % 234 411        -17 132    -7,3 %

Ant. dagbehandlinger 30 444      29 358      1 086        3,7 % 28 272          2 172       7,7 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 281 935    274 134    7 801        2,8 % 264 227        17 708     6,7 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 87 881      88 560      -679         -0,8 % 84 477          3 404       4,0 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 88 792      89 382      -590         -0,7 % 85 345          3 447       4,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 723        3 715        8               0,2 % 3 654            69            1,9 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 62 678      64 131      -1 453      -2,3 % 63 433          -755         -1,2 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 626           984           -358         -36,4 % 979               -353         -36,1 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 138 323    133 263    5 060        3,8 % 128 342        9 981       7,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 118           100           18             18,0 % 168               -50           -29,8 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 7 501        6 351        1 150        18,1 % 5 707            1 794       31,4 %

Ant. oppholdsdager dagbehandling -           2 280        -2 280      -100,0 % 2 656            -2 656      -100,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 77 446      88 800      -11 354    -12,8 % 86 142          -8 696      -10,1 %

* Etter overgangen til DIPS er ikke dagbehandling lenger et omsorgsnivå på BUP. Blir enten poliklinikk eller døgnbehandling.
** Det er i desember 2016 endret prinsipp for hvordan man teller polikliniske konsultasjoner, her har noen konsultasjoner blitt telt dobbelt

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 763           785           -22           -2,8 % 733               30            4,1 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 17 079      21 718      -4 639      -21,4 % 18 836          -1 757      -9,3 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 27 181      26 138      1 043        4,0 % 24 762          2 419       9,8 %

Barne og ungdomspsykiatri
Per desember 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per desember 2016 Resultat 
samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Voksenpsykiatri
Per desember 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per desember 2016 Resultat 

samme 
periode 

2015

Endring faktisk 2015-
2016
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2014-16   
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