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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 
1.1. Akershus universitetssykehus HFs oppgaver og organisering 
Hovedoppgavene til Akershus universitetssykehus HF er pasientbehandling, forskning, 
innovasjon, opplæring, undervisning og veiledning. I tillegg skal foretaket bidra til å redusere 
behovet for helsetjenester gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid. Helseforetaket 
har alle de vanlige spesialiteter for somatiske områdesykehus, med unntak av revmatologi, hud 
og øye, samt spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge og 
rusmiddelomsorg.  
 
Som universitetssykehus har Akershus universitetssykehus særlig ansvar for å bidra til 
forskningsbasert utdanning i medisin og andre helsefag. Sykehuset skal ha bred 
forskningsaktivitet innen biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og 
klinisk forskning. Forskningen skal være av høy internasjonal kvalitet. Undervisning og 
veiledning av helsepersonell drives i nært og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet 
i Oslo og høyskolene i Oslo og Akershus.  

Opptaksområdet omfatter 13 kommuner på Romerike, syv kommuner i Follo, bydelene Alna, 
Grorud og Stovner i Oslo, samt Rømskog kommune i Østfold.  I 2016 utgjorde 
befolkningsgrunnlaget ca. 500.000 innbyggere.  

Sykehuset har 706 somatiske senger, hvorav 620 normerte senger, 81 tekniske senger og 5 
senger i avansert hjemmesykehus for barn. Femten av de normerte sengene er på Ski sykehus.  

Ved inngangen til 2017 er det 125 sykehussenger for voksne innen psykisk helsevern. I tillegg 
kjøpes 18 sikkerhets- og psykosebehandlingsplasser fra Oslo universitetssykehus. Avdeling DPS 
har 85 senger. Foretaket har 61 senger til rusbehandling. Psykisk helsevern for barn og unge har 
22 senger.  
 
Akershus universitetssykehus har 170 forskningsårsverk fordelt på nærmere 450 personer i 
helseforetaket (tall fra 2015). Alle forskerne er tilknyttet en av 24 formaliserte 
forskningsgrupper. Flest forskningsårsverk har Medisinsk divisjon med 85, mens Divisjon for 
psykisk helsevern har 30 og Avdeling for helsetjenesteforskning 24. En økende andel av 
forskningsårsverkene er finansiert via tidsavgrensede konkurranseutsatte midler. I 2016 ble 
Akershus universitetssykehus tildelt i overkant av 100 mill. kr i eksterne forskningsmidler, 
hvorav omtrent 53 mill. kr fra Helse Sør-Øst og 33 mill. kr fra Forskningsrådet. Andre større 
tildelinger fikk sykehuset fra Kreftforeningen og Extrastiftelsen. Det ble tildelt seks mill. kr i 
interne strategiske forskningsmidler. Totalt 115 stipendiater er i utdanningsløp (tall per 
desember 2016). Det ble avlagt ni doktorgrader i løpet av 2016. Foreløpige tall viser 272 
publiserte artikler. 
 
Sykehuset har i 2016 hatt 31 personer i utdanningsstillinger for sykepleiere i somatiske 
videreutdanninger, hvorav 22 ble ferdige med sin utdanning i 2016. Akershus 
universitetssykehus har samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus om utvikling av nytt 
utdanningstilbud i akuttsykepleie, med oppstart i januar 2017. Akershus universitetssykehus var 
praksisplass for rundt 1050 helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning. I tillegg ble det 
gitt undervisning til 670 medisinstudenter. Sykehuset har til enhver tid 42 turnuslegestillinger, i 
tillegg kommer vikarer grunnet svangerskapspermisjoner. Det er ca. 330 leger i spesialisering 
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(LiS-leger ) i foretaket eks vikarer, 170  av disse er faste, resten er gjennomstrømningsstillinger 
eller leger i gammel ordning. Det er god tilgang på LiS-leger. 
Det ble utdannet 6 helsefagarbeidere i 2016. 
 
Ved utgangen av desember 2016 hadde helseforetaket 8 849 ansatte, mot 8 987 i 2015. Brutto 
månedsverk for desember 2016 var 6 643, mot 6 608 i 2015. Det var ansatt 1 065 leger, herav 
839 innen somatikk og 228 innen psykisk helsevern og rus. Legene fordeler seg med 562 
overleger, 455 leger i spesialisering og 74 turnusleger. 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Formålsparagrafen i helseforetaksloven er lagt til grunn for arbeidet med strategier og 
verdigrunnlag: ”yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de 
trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til 
rette for forskning og undervisning”. 
 
Dette er reflektert i helseforetakets visjon; “menneskelig nær – faglig sterk”. Verdiene “kvalitet, 
trygghet og respekt” er i samsvar med de nasjonale verdiene for helseforetakene. 
 
Det betyr at våre tjenester skal være fremtidsrettede og kunnskapsbaserte, at vi skal opptre med 
åpenhet og involvering, og vise respekt og forutsigbarhet overfor brukerne, ansatte og 
samarbeidspartnere. 
 
 

1.3. Mål for Akershus universitetssykehus HF i 2016 
Akershus universitetssykehus har for 2016 definert fire lokale hovedmål i tillegg til de fem 
regionale målene:  
 
1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.  
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.  
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med    
    etablering av forbedringstiltak for egen enhet.  
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 
6. God kapasitetsutnyttelse av foretakets senger (målt som korridorpasienter)  
7. Akershus universitetssykehus HF har innført verktøy for risikovurdering (early warning 
score) 
    a) Andel ansatte som har vært på EWS kurs 
    b) andel av postene som har innført tavlemøter 
8. Akershus universitetssykehus HF er styrket og synliggjort som universitetssykehus 
9. Redusert sykefravær (mål 7,2 %) 
 
De fire lokale målene knyttet til kapasitetsutfordringer i voksensomatikken, pasientsikkerhet, 
forskning og utdanning og arbeidsmiljø, har vært sentrale i sykehusets forbedringsarbeid i 2016. 
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1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
 
Arbeidet med god virksomhetsstyring  
Foretaket har utarbeidet en overordnet prosedyre for virksomhetsstyringen som er tilgjengelig i 
foretakets elektroniske kvalitetsstyringssystem EQS. Her finnes også prosedyrer for 
kjerneprosesser, støtteprosesser og styringsprosesser. Virksomhetsstyring var et av områdene 
som ble revidert av konsernrevisjonen i perioden november 2014 – januar 2015. Revisjonens 
funn var bla at “helseforetaket har operasjonalisert en del elementer fra rammeverket for virksomhetsstyring, 
men føringene er ikke tilstrekkelig til å sikre en helhetlig virksomhetsstyring”. Konsernrevisjonen har nå 
varslet revisjon av tiltaksarbeid etter revisjoner, herunder revisjon av virksomhetsstyring, 
ressursstyring og utskrivning av pasienter. 
 
Det er gjennomført et relativt omfattende arbeid med å utarbeide prosedyrer og maler for 
virksomhetsstyringen ved foretaket, samt etablere tiltak for å bedre styrings- og 
oppfølgingsprosesser i hele organisasjonen. Overordnet prosedyre for virksomhetsstyring ved 
Akershus universitetssykehus HF beskriver prinsipper, roller og ansvar innenfor 
virksomhetsstyring, internkontroll og risikostyring ved Akershus universitetssykehus HF og 
utgjør grunnlaget som prosedyrer for ulike sider av virksomhetsstyringen skal bygge på.  
 
I 2016 vurderte foretakets internrevisjon tilstanden for internkontroll i sykehuset slik: 
• Akkrediterte avdelinger i Divisjon for diagnostikk og teknologi er vurdert å ligge på 5 

(systematisert og dokumentert), mens de øvrige avdelingene i divisjonen er vurdert å ligge 
klart innenfor nivå 4 (formalisert og dokumenterbart) 

• Divisjon Facilities Management er vurdert å ligge på nivå 4 
• De øvrige divisjonene og klinikkene, samt de sentrale stabsenhetene som er kartlagt, er 

vurdert å ligge mellom nivå 3 (fragmentert og udokumentert) og nivå 4 
 
I 2017 vil det bli arbeidet videre med tiltak med sikte på å bringe alle divisjoner, klinikker og 
staber opp på en tilstand som tilsvarer nivå 4 
 
 
Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde  
Risikostyring er en del av helseforetakets virksomhetsstyring. Metodikken benyttes som et 
virkemiddel til å redusere sannsynligheten for styringssvikt, feil, mangler og konsekvensene av 
disse, og skal bidra til at foretaket når sine mål. Sykehuset utfører i tilknytning til 
tertialrapporteringen, en Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av helseforetakets vedtatte 
styringsmål for året. Disse målene er vedtatt på bakgrunn av oppdragsdokumentet fra eier, 
foretakets strategiske utviklingsplan og risikoområder som er identifisert i foretaket. Styret 
vedtok ni styringsmål for 2016 som ble inkludert i LGG (se 1.3). Status og eventuell 
handlingsplan for å redusere uakseptabel risiko fremlegges for styret hvert tertial.  
 
Tertialrapporten til styret inneholder også statusrapportering på andre elementer i 
kvalitetsstyringssystemet, herunder uønskede hendelser og avvik, klage- og tilsynssaker, samt 
erstatningssaker (NPE). Styret orienteres om tilsyn og revisjoner på hvert styremøte. 
 
Akershus universitetssykehus ble ISO-sertifisert på miljøområdet i 2015. Et ISO 14001-
sertifikat viser at miljøstyringssystemet er i samsvar med gjeldende standard for god miljøledelse  
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1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
 
Brukerutvalget 
Brukerutvalgets viktigste oppgave er å ivareta pasienters og pårørendes interesser og behov, 
særlig knyttet til utforming og kvalitetssikring av pasienttilbudet. Brukerutvalgets representanter 
oppnevnes av styret etter forslag fra brukerorganisasjonene. Brukerutvalget møtes omtrent en 
gang i måneden.  
 
Brukerutvalget er representert i faste utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet, klinisk etisk-
komité, helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Akershus universitetssykehus og 
kommuner, tvisteutvalg kommuner, rehabiliteringsnettverket, idépoliklinikken, 
ledersamarbeidsforum Nedre og Øvre Romerike og kunstutvalget. Representanter fra brukerne 
deltar i planleggingen av ulike forskningsprosjekter. 
 
Brukerne deltar også i prosesser av tidsbegrenset varighet, blant annet arbeidet knyttet til 
pasientforløp og kapasitetsutnyttelse lokalt og regionalt.  
  
Brukerutvalget har også i 2016 vært opptatt av kapasitetsproblemene ved sykehuset og 
utredningsarbeidet vedrørende opptaksområdet og oppgavefordeling mellom sykehusene i 
hovedstadsområdet.  Brukerutvalget pekte i sin høringsuttalelse til “Kapasitetstilpasninger i 
Oslo og Akershus” blant annet på at erfaringene fra 2011 tilsier at endringene i opptaksområde 
bare bør benyttes som langsiktige strategiske løsninger. Endret oppgavefordeling mellom 
sykehus med sikte på økt egendekning ble ansett for å være en bedre strategi for å løse 
utfordringer på kort og mellomlang sikt. Brukerutvalget la vekt på å finne løsninger som gir 
gode og trygge pasientforløp. Brukerutvalget advarte i innspill til budsjett 2017 mot nedlegging 
av sengeposten på Ski sykehus.   
 
Brukerutvalget er positiv til Utviklingsplanen 2017-2030 og prioriteringene av bygninger og type 
virksomhet. Spesielt positivt anses prioritering av psykisk helse og målsettingen om å styrke 
pasienten. Oppdatering av rutiner for brukermedvirkning imøteses.   
 
Brukerutvalget er negativ til myndighetenes krav om overskudd for å investere, uansett behov.  
Akershus universitetssykehus må gis mulighet til å anskaffe nytt og moderne medisinsk-teknisk 
utstyr, som PET-scanner, operasjonsrobot og MR-maskiner 
 
I høringsnotater har utvalget også uttalt seg om felles regler for brukermedvirkning og 
utfordringer med elektrokonvulsiv behandling (ECT). Mangelfull brukermedvirkning på enkelte 
områder er påpekt. 
 
Det anses uheldig at noen pasientgrupper særbehandles ved tilbud fra private aktører. Dette kan 
binde opp sykehusets økonomi og gå ut over tilbudet til andre pasientgrupper. Saken er 
oversendt brukerutvalget i Helse Sør-Øst.  
 
Årsrapport 2016 for brukerutvalget følger vedlagt. 
 
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ble opprettet i 2012. Det representerer 
brukergruppen ungdom fra 12 til 25 år. Ungdomsrådet er et rådgivende organ og en 
høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for 
ungdom. Rådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer, og det 
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er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdomsrådet har tre 
faste kveldsmøter pr semester og i tillegg en til to helgesamlinger i året.  
 
2016 har vært nok et aktivt år for ungdomsrådet. Det kommer stadig henvendelser til rådet både 
internt og utenfra fra ulike avdelinger, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og 
brukerperspektiv fra rådet. Et par av årets høydepunkter var Helse- og omsorgsdepartementets 
Toppmøte om ungdomshelse i februar, samt Sykepleierkongressen 2016, arrangert av Norsk 
Sykepleierforbund i september. I tillegg er det en del relativt faste arrangementer, som for eksempel 
nyansattkurs, fagdag for ungdom i videregående skole, Møtepunktet og medisinerseminar ved 
Universitetet i Oslo. Rådet er opptatt av å være synlig, og benytter både egen side på Facebook og 
Instagram for å komme i kontakt med andre ungdommer. 
 
Ungdomsrådet har vært særlig opptatt av to innsatsområder i 2016: 1) å bli mer synlig internt og 2) 
styrke psykisk helsevern i rådet. Noen av tiltakene som er gjennomført er: 
• Informasjon på info-skjermer rundt om på sykehuset – om ungdomsrådet og noen hjertesaker 
• Laget egen flyer 
• Laget sin egen nettside på sykehusets nye nettside 
• Sagt ja til alle interne etterspørsler 
• Flere rådsmedlemmer fra psykisk helsevern 
• Økt fokus på informasjon mellom rådet og Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) på hva som 

skjer innen ungdomsfeltet 
• Ungdomsrådet deltatt på BUPs lederkonferanse i august 
• Deltakelse på flere av BUPs nyansattkurs 

  

 
Årsrapport 2016 for ungdomsrådet følger vedlagt 
 
 
Likepersonkontor 
Likepersonkontor/brukerkontor ble etablert på Ahus i 2015. Tjenesten bemannes og drives av 
brukerorganisasjonene, i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Ca. 70 
likepersoner fra 15 ulike organisasjoner deltar i ordningen. Tilbudet, kalt “Møtepunktet for 
pasienter og pårørende”, ligger sentralt plassert i glassgata. Der skal pasienter og pårørende få 
relevant informasjonsmateriell, veiledning til trygg helseinformasjon og en likeperson å snakke 
med om “stort og smått”. 
 
Erfaringene etter første driftsår er at mange setter pris på tilbudet, men at det må gjøres bedre 
kjent. Tilbudet er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Møtepunktet er åpent hver tirsdag, 
onsdag og torsdag kl. 11.00-14.00, samt onsdager 18.00-19.30.  
 
 
Læring og mestring 
De enkelte avdelinger har ansvaret for opplæring og informasjon til sine pasienter og deres 
pårørende. Det er satt av en stilling sentralt til helsepedagogisk veiledning og koordinering av 
arbeidet med pasient- og pårørende opplæring.  
 
Det ble gjennomført gruppekurs i læring og mestring/rehabilitering innen 15 ulike diagnoser  
for pasienter og pårørende i 2016. Totalt har 1192 pasienter deltatt. (registrert med takst 
A0099). Kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og dialog er sentralt i opplæringstilbudene. 
Kursene er diagnoserelaterte og pasient- og brukerorganisasjoner har bidratt ved utforming og 
gjennomføring av kursene. 
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Det ble gitt tilbud om helsepedagogisk veiledning i gruppe for kursholdere innen lærings- og 
mestringsfeltet. I tillegg ble det gjennomført et 5 dagers kurs i helsepedagogikk for 35 
fagpersoner fra Ahus og kommuner. Kurset har ført til økt aktivitet og kompetanse i opplæring 
av pasienter og pårørende. Flere kommuner har startet kurs og grupper for sine pasienter og 
deres pårørende.  
 
 
Brukerstyrte senger 
Foretaket har gode erfaringer fra prosjektet ”brukerstyrte senger” i psykisk helsevern, hvor 
bruker selv kan legge seg inn eller skrive seg ut fra sykehuset ut fra opplevd behov. Dette ble 
etablert som en fast ordning fra 2011. Avdelingene legger vekt på at pasienten skal ha 
muligheten til å delta i behandlingsopplegget på en god måte.  
 
 
Medvirkning fra ansatte 
De ansatte involveres i prosesser som berører arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Administrerende 
direktør har regelmessige dialogmøter med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for 
gjensidig informasjon og diskusjon om sentrale saker. Det er også etablerte ordninger for 
medvirkning på divisjons og avdelingsnivå.  
 
Akershus universitetssykehus har en organisert vernetjeneste som er representert på alle 
beslutningsnivåer i helseforetaket. Vernetjenesten er organisert i tråd med organisasjonskartet 
og består av 199 verneområder. Ahus har 2 hovedverneombud og alle divisjoner og klinikker 
har eget divisjonsverneombud. Vernetjenesten samarbeider med ledelse på alle nivåer for en 
kontinuerlig forbedring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i organisasjonen. Vernetjenesten 
arbeider også systematisk med utvikling av egen tjeneste gjennom kompetanseutvikling, 
nettverksbygging, årlig e planer og en egen strategisk plan frem mot 2020.  Vernetjenesten har 
en målsetning om å være gode, synlige og kompetente samarbeidspartnere som utgjør en 
forskjell i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 
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2. SAMMENDRAG 
2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Akershus universitetssykehus hadde en positiv utvikling i driftsituasjonen i 2016. 
Gjennomsnittlig ventetid, andel fristbrudd, gjennomsnittlig liggetid og korridorbelegg ble 
redusert. Bedringen er blant annet en følge av kapasitetsprogrammet og foretakets arbeid med 
tilgjengelige helsetjeneste, hvor det arbeides med tilpasset kompetanseheving, kvalitetssikring av 
arbeidsprosesser i pasientadministrativt arbeid, god ressurs- og kapasitetsutnyttelse i poliklinikk 
og bildediagnostisk kapasitet. Sengekapasitet har vært fast punkt på sykehusets ledermøter med 
tett oppfølging av bemanning og resultatsikring. 
Samtidig har det økonomiske resultat gradvis beveget seg mot balanse. Legestreiken i september 
og oktober førte til økning i antall ventende og fristbrudd fra 1 % i september til 1,7% i 
desember.. Mot slutten av året var det stor pågang av pasienter som følge av 
influensaepidemien, og det har periodevis vært nødvendig med daglige kapasitetsmøter for å 
vurdere beleggstatus og iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen. 
 
Foretaket vil fortsatt ha kapasitetsutfordringer, både som følge av arealknapphet og 
befolkningsutviklingen i opptaksområdet. Arbeidet med gode pasientforløp og effektiv 
arealutnyttelse vil derfor ha høy prioritert også i tiden framover, jfr. omtale i del III, styrets 
plandokument.  
 
Underskudd på personellgrupper som intensiv- og operasjonssykepleiere har de siste årene vist 
hvor sårbar sykehusdriften er når det gjelder mangel på nøkkelkompetanse. Tilgangen til 
helsepersonell generelt, og helsepersonell med riktig kompetanse spesielt, kommer til å bli en 
kritisk faktor for Akershus universitetssykehus fremover. 
 
Avdelingene har gjort en formidabel innsats i en krevende driftsituasjon. Nedfor redegjøres det 
for hva de ulike divisjonene og klinikkene har fått til og hva som vurderes som utfordrende.  
 
 
2.1.1. Medisinsk divisjon  
I Medisinsk divisjon var det en svært god utvikling i pasientbelegg, pasientovernattinger på 
korridor, ventelister og fristbrudd i 2016. Det gjennomføres daglige kapasitetsmøter, og 
utfordringsområdene følges opp systematisk. Målrettet arbeid for redusert liggetid var et viktig 
innsatsområde gjennom året, og viste gode resultater for alle fagområder. Gjennomsnittlig 
liggetid i 2016 var 3,2 liggedager mot 3,4 dager i fjor. Det ble arbeidet systematisk med 
driftseffektivisering, herunder strukturert visitt, forløpsplaner for pasientene og 
utskrivingsrutiner. Det legges opp til systematisk arbeid med pasientforløp i 2017, hvor hver 
avdeling skal drive forbedringsarbeid. Dette forventes å bidra til redusert liggetid og bedre 
pasientflyt.  
 
Avdeling for lungesykdommer har intensivert arbeidet med pakkeforløp for pasienter med 
lungekreft og er blant de beste i landet på forløpstider. Det er innført ernærings-screening, og 
sykepleietjenesten presenterte dette på Fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst. Registrering i 
KOLS registrert startet i 2016. 
 
Avdeling for fordøyelsessykdommer hadde en aktivitetsøkning i 2016 på over 9,5 % 2015 
(16 697 konsultasjoner i 2016) fra 2015. Avdelingen har gode resultater og forløpstider innen 
pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, kreft i magesekk- og spiserør og leverkreft. Det er 
etablert sykepleiedrevet poliklinikk for inflammatorisk tarmsykdom med gode resultater og 
fornøyde pasienter.  
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Avdelingens dagenhet i tilknytning til sengeområdet er utvidet med venteareal og håndterer et 
stort volum av pasienter, som bidrar til reduksjon av innleggelser. Avdelingen har høy 
forskningsaktivitet. 
 
Avdelingen har samarbeidet med Barne- og ungdomsklinikken i “Transisjon ungdom” for IBD 
pasienter og deres overføring til avdelingen ved fylte 18 år. Prosedyrer og retningslinjer for dette 
er lagt i kvalitetssikringssystemet EQS. 
 
Senter for kliniske fellesfunksjoner har hatt stor etterspørsel etter tjenester fra alle faggrupper. 
Senteret arbeider med å sikre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen og gode 
arbeidsforhold for ansatte. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer 
kunne fra 1. januar 2016 utløse ISF-refusjon innenfor enkelte fagområder. Det ble jobbet 
systematisk med å innføre ordningen. 
 
Senteret var i 2016 involvert i arbeidet med å implementere foretakets ernæringsstrategi, samt 
deltok  i pasientsikkerhetsprogrammets arbeid med underernæring. 
 
Det er inngått avtale med Oslo Universitetssykehus om rekvirering av samtalepartnere om tro 
og livssyn. Det tilbys samtalepartnere fra utvalgte religions- og livssynstradisjoner som kan være 
aktuelle for pasienter ved Akershus universitetssykehus. Ved Pusterommet for kreftpasienter 
har det vært høy aktivitet, og tilbudet er etterspurt. 
 
Fra 01.01.16 er enhet for sorgstøtte organisert i senteret.  
 
Avdeling for endokrinologi implementerte i løpet av 2016 NOKLUS, et kvalitetsregister for 
diabetespasienter. 1000 pasienter er registrert. Avdelingen blir Norges største leverandør av data 
til registeret og en viktig samarbeidspartner i nasjonale diabetesstudier.  
Det er laget behandlingslinje for nyhenviste pasienter med Type II diabetes for å sikre en 
enhetlig vurdering og klare føringer for tilbudet av tjenester. 
 
Avdelingen har status som gruppe I tjeneste i endokrinologi. To spesialister i endokrinologi ble 
ferdigutdannet i 2016. Tre av avdelingens overleger skrev et kapittel om endokrin hypertensjon 
til ny norsk lærebok for medisinstudenter i indremedisin, og avdelingens overleger bidro med 
tre faglige innlegg på Norsk endokrinologisk forening sitt årsmøte. 
 
Poliklinikk for sykelig overvekt har klarte i 2016 å imøtekomme kravet om pasienters rett til 
poliklinisk time innen 12 uker. Poliklinikken har ingen fristbrudd, kort venteliste og alle 
pasienter får direktebooket time. Overlege ved poliklinikken publiserte to artikler, hvorav en i 
Diabetology & Metabolic Syndrome og den andre i BMC Obesity. 
 
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi etablerte nye faglige tilbud til flere 
pasientgrupper i 2016. Behandling med langtids-eeg/videomonitorering og tverrfaglig 
oppfølging/behandling av epilepsipasienter ble videreutviklet. Det ble opprettet en ny 
spesialisert seksjon for MS og nevroimmunologi. Dette blir et stadig viktigere fagområde, med 
effektiv behandling mot sykdomsprogresjon for mange pasienter. Klinisk utprøvende 
behandling etableres for stadig flere pasientgrupper, og flere forskningsgrupper ved avdelingen 
publiserer og omtales i svært høyt rankede tidsskrifter. 
 
Dagenhet i tilknytning til sengeområdet er etablert og følger opp pasienter som tidligere har 
vært akutt-innlagt, som skal ha behandling som påvirker immunsystemet, eller terapi mot kreft. 
Dette frigir plass i akuttenhetene. Avdelingen arbeider med tiltak for å håndtere ventelister og 
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kapasitetsutfordringer ved poliklinikken. Seksjon for Nevrorehabilitering har innført et tilbud 
om slagskole til pasienter som har hatt hjerneslag og reist hjem uten at det er avdekket behov 
for videre rehabilitering. Hensikten med tilbudet er å gi hjelp til selvhjelp, gjennom 
undervisning, erfaringsutveksling, pårørende informasjon og eventuell overføring av 
behandlingstiltak til primærhelsetjenesten. 
 
Avdeling for medisinsk overvåkning overtok i 2016 ansvaret for behandling av pasienter med 
langtidsmekanisk ventilasjon (hjemmerespirator).  Avdelingen har, i samarbeid med LTMV 
koordinator, lungeavdelingen og nevrologisk avdeling, bidratt til et enhetlig og koordinert tilbud 
til en gruppe pasienter i en vanskelig situasjon.  
 
Avdeling for geriatri og generell indremedisin bidrar til utdanning av geriatere, for å sikre 
fremtidig rekruttering av geriatriske spesialister til Akershus universitetssykehus.  I 2016 fikk 
avdelingen godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe II innen geriatri. Sengeområde for 
geriatri var stengt i 11 uker sommeren 2016 på grunn av ombygging for å tilfredsstille pålegg fra 
Arbeidstilsynet. Sengeområdet har etter ombyggingen plass til 23 pasienter, og har fått en bedre 
innretning på både pasient- og støtterom. Geriatrisk poliklinikk ble etablert i 2016. Den er et 
viktig tilskudd til avdelingens utrednings- og behandlingstilbud. Avdelingen har daglige 
pasientsikkerhetsmøter og månedlige resultat- og forbedringsmøter og jobber med å 
videreutvikle avdelingens tavlemøter. Avdelingen bidro blant annet som forelesere og 
arrangører av en workshop i bruk av forbedringstavle på forbedringssamlingen 2016 på 
Gardermoen. 
 
Avdeling for Nyresykdommer ferdigstilte prosjektet Dialysekapasitet tilpasset befolkningen. 
Avdelingen deltok også i prosjektet Dialysebehandling – Endringer i oppgavefordeling mellom sykehus i 
hovedstadsområdet. Rapport ble sendt Helse Sør-Øst 8. desember 2016. 

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse med svarprosent på litt over 50 %. Svarene blir 
brukt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og ble presentert for ansatte i et 
pasientsikkerhetsseminar 12. oktober. Avdelingen har dette året samarbeidet med Barne- og 
ungdomsklinikken i prosjektet ”Transisjon ungdom”, med fokus på de yngste pasienter og deres 
overføring til avdelingen ved fylte 18 år. Prosedyrer og retningslinjer for dette er lagt i 
kvalitetssikringssystemet EQS. Avdelingen har fått status som gruppe I innen nefrologi, har to 
PhD-kandidater, og det pågår arbeid med å tilrettelegge for forskning. 

Avdeling for akuttmedisin hadde sepsistilsyn, med godt resultat. Det ble gitt et avvik på tid til 
antibiotika, som det arbeides med å lukke. 
 
Våren 2016 ble det innført daglige tavlemøter, som skal bidra til å løse logistikkutfordringer og 
definere flaskehalser. Avdelingen arbeider aktivt med utdanning, og akuttmottaket 
uteksaminerte kull to på CEN (certified emergency nurse) i 2016. Videre har avdelingen vært 
involvert i utformingen av den nye videreutdanningen innen Akuttmedisin. Akuttmottaket fikk 
sykehusets utdanningspris i 2016.  
 
Avdeling Akutt 24 økte fra 22 til 23 plasser, og liggetiden ble redusert til et snitt på 16,4 timer. 
Totalt 6684 pasienter ble behandlet i 2016. Driftskonseptet er effektivt. Det utredes nå hvordan 
utvidelsen av Akutt 24 i frigjorte lokaler i tidligere barnemottak skal utnyttes best mulig. Det 
skal etableres et nytt tilbud om behandling i seks stoler, som skal være et alternativ for de 
friskeste pasientene. Tiltaket skal bidra til å få ned ventetiden.  
 
Avdeling for Hjertesykdommer var i 2016 preget av opptrapping av PCI-virksomheten. Det ble 
gjennomført ca 1750 prosedyrer i 2016. Aktiviteten målt som antall innleggelser i 
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sengeområdene og hjerteovervåkningen, var noe lavere i 2016 år enn foregående år; ca. 5600 
mot 6329. Dette er en ønsket utvikling, med økt bruk av akutt 24, men fører også til økt 
liggetid. Behandlingstyngden målt som DRG pr. pasient endret seg betydelig, fra 0,78 til 0,91, 
noe som indikerer at det er de riktige pasientene som legges inn. Det vil bli behandlet betydelig 
flere pasienter på poliklinikken i 2017 (ca. 14 500, mot 13 632 i 2016). Ventetiden er redusert 
for pasienter med behandlingsgaranti.  
 
I november var det offisiell åpning av landets første kardio-onkologiske poliklinikk ved 
hjerteavdelingen på Akershus universitetssykehus. Denne poliklnikken har sitt utspring i en 
studie her på Ahus, PRADA-studien, som er utført blant annet av en B-gren lege ved 
avdelingen. Legen kommer til å ta sin PhD på denne studien.  Under Europeisk hjertekongress 
2016 ble en artikkel fra denne studien vurdert som en av de 10 mest aktuelle artikler i European 
Heart Journal dette året. Det tilbys ekstra omsorg for kvinner med brystkreft, som anbefalt i 
internasjonale retningslinjer. Det planlegges utført en registreringsstudie etter at poliklinikken 
har vært i drift en periode, for å få mer kunnskap om denne pasientgruppen. Dette vil gjøre det 
lettere å finne ut av hvor tett oppfølging den enkelte pasient trenger. 
 
Avdeling for infeksjonssykdommer fortsatte arbeidet med å optimalisere driften gjennom 
effektive pasientforløp, og hadde også i 2016 hatt en positiv utvikling med et økt antall opphold 
og reduksjon i antall liggedøgn. Avdelingen var vertskap og medarrangør av en stor 
internasjonal kongress om rus og hepatitt C i 2016, og har fortsatt å profilere seg som et 
ledende norsk senter for hepatitt C- behandling og forskning. Det er et stort og økende behov 
for konsultativ bistand innenfor infeksjonsmedisinske problemstillinger, både i 
primærhelsetjenesten og i sykehuset. Det har vært en jevn vekst i aktiviteten ved øyeblikkelig 
hjelp-poliklinikken, tilsynsvirksomheten og telefonisk rådgivning, som nå legger beslag på 1 ½ 
legeårsverk. Avdelingen har god rekruttering til utdanningsstillinger i infeksjonsmedisin, og de 
tre første faste utdanningsstillingene ble besatt i 2016. Avdelingens to universitetsstilling ble lyst 
ut og besatt i løpet av året og vil bidra til å styrke vitenskapelig produksjon i kommende år. 
 
Avdeling for onkologi har vektlagt arbeid med dokumentasjon i sykepleietjenesten, som blant 
annet skal synliggjøre god pasientrettet og etisk forsvarlig sykepleie. Forbedringsarbeid og 
temauker ble gjennomført for å skape engasjement, refleksjon og kompetanseutvikling hos 
sykepleierne i avdelingen. Vekttap er en vanlig utfordring ved kreft, og ernæring har vist seg å 
være en viktig indikator på om pasienten vil tåle aktuell behandling bedre. Det gjennomføres 
screening av pasientens status og samtaler med pasienter for å avdekke ernæringsmessige 
utfordringer.  
 
Avdeling for blodsykdommer har i samarbeid med avdeling for kvalitet jobbet med et prosjekt 
for stille rapport og bruk av behandlingsplaner. Dette har blant annet ført til at vaktskiftet går 
raskere og sykepleierdokumentasjonen er bedret. På tavlemøtene har en vært spesielt 
oppmerksom på fall og ernæring, og avdelingen har i høst hatt 40 % ernæringsfysiolog for å øke 
kompetansen på området. Det ble jobbet systematisk med arbeidsmiljø og sykefraværet ble 
redusert 21 % i januar til 3,9 % i november.  
 
Avdeling for forskning, Medisinsk divisjon 
Det har vært et godt år for forskning både i divisjonen og i sykehuset. Forskere i divisjonen 
publiserte i 2015 120 artikler mot 60 artikler i 2011. Publikasjonsraten har holdt seg inn i 2016 
og flere artikler i høyt rangerte tidsskrift som Lancet, Archives of Internal Medicine, Circulation, 
European Heart Journal og Cell Metabolism.  
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Infrastruktur for forskning er styrket og divisjonen gir støtte til ulike kliniske studier både i egen 
divisjon og til prosjekter utenfor divisjonen. Dette har bidratt til sterk vekst i 
intervensjonsstudier ved sykehuset, fra 10 forsker-initierte og 8 industri-initierte kliniske studier 
i 2014 til 20 forsker-initierte og 15 industri-initierte kliniske studier i 2015 og 28 forsker-initierte 
og 19 industri-initierte kliniske studier i 2016. 
 
Seksjon for klinisk molekylærbiologi (EpiGen-laboratoriet), organisert i divisjonens forskning-
savdeling, fikk akkreditering som Regional infrastruktur for klinisk forskning fra HSØ fra 2016 
til prosjektet "South-Eastern Regional Infrastructure for Clinical Translational Research" 
(SERIT). Dette vil få betydning for persontilpasset medisin i hele regionen ved å tilby 
funksjonstesting for genetiske varianter av ukjent betydning. Forskere og forsknings-prosjekter 
ved EpiGen hadde også hatt stor uttelling på forskningsmidler i 2016, inkludert at EpiGen-
assosierte prosjekter fikk stor andel av tildelingene til sykehuset fra Helse Sør-Øst for 2017. 
 
Forskere i Medisinsk divisjon er involvert i innovasjon og næringsutvikling. Dette gjelder særlig 
firmaene PreDiagnostics og CardioNor, som er utgått fra henholdsvis Nevroklinikken og 
Cardiothoracic Research Group. PreDiagnostics jobber med tidlig diagnostikk av kognitiv svikt 
og CardiNor jobber med å kommersialisere secretoneurin som biomarkør ved hjertesykdom. 
Arbeidet med secretoneurin ble valgt ut for presentasjon i innovasjonsrapporten til HSØ for 
2016. Avdeling for Forskning og Cardiothoracic Research Group har også en OFU-kontrakt 
med SpinChip Diagnostics opp mot Innovasjon Norge. EU-prosjekter både innen 
gastroenterologi, EpiGen, og nevrologi. 
 
 
2.1.2. Kirurgisk Divisjon   
Kirurgisk divisjon har i løpet av 2016 jobbet aktivt med målarbeid og bedre internkontroll.  
Divisjonens 10 prioriterte mål er fulgt tett opp gjennom oppfølgingsmøter og rapportering. 
Divisjonen var en sterk bidragsyter til implementering av NEWS i sykehuset og verktøyet er 
implementert i alle aktuelle seksjoner/avdelinger. Samtlige avdelinger reduserte i 2016 
etterslepet og divisjonen hadde i snitt 1,3 % fristbrudd i 2016. Andel fristbrudd i desember var 
0,6 %. Utnyttelse av sengekapasiteten følges kontinuerlig i daglige driftsmøter, kapasitetsmøter 
og oppfølgingsmøter med avdelingsledelsen. 
 
Alle avdelinger gjennomførte risikovurdering av vold og trusler i løpet av 2016. Flere av de 
foreslåtte tiltakene ble spilt inn til egen arbeidsgruppe på foretaket, og videre oppfølging av 
arbeidet skjer i KAMU. Økt oppmerksomhet på dette temaet har bidratt til bedre 
dokumentasjon og meldekultur. 
 
To seksjoner i Kirurgisk divisjon har startet opp med samstemning av legemidler og flere leger 
har gjennomført e-læring i trygg kirurgi. 
 
Det er innført tavlemøter i samtlige sengeområder, og enkelte seksjoner har startet med 
forbedringstavler. Divisjonen har innført pasientsikkerhetsvisitter og alle seksjoner har minst 
hatt ett besøk av divisjonsdirektøren i løpet av 2016. I den forbindelse fikk Kirurgisk divisjon 
antatt sin abstract “ Pasient safety walkrounds - a systematic way to safer leadership” på IHIs 
verdenskonferanse i London 2017. Divisjonen har ansatt egen forskningsleder . 
  
Sykefraværet ble fulgt opp både via oppfølgingsmøter og i Kirurgisk divisjons 
arbeidsmiljøutvalg (KAMU). Seksjoner med sykefravær på over 10% fikk ekstra oppfølging, 
dette har gitt gode resultater og en reduksjon i sykefraværet totalt i divisjonen med 1 %. 
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Anestesiavdelingen etablerte mobil intensivgruppe (MIG) med døgnbemannet telefon på 
intensivseksjonen i april 2016, og har hatt over 450 oppdrag i 2016. Ordningen er evaluert 
fortløpende og erfaringene tyder på at flere kritisk syke pasienter blir håndtert riktig på et 
tidligere tidspunkt og unngår forverring av tilstand og overflytting til et høyere behandlingsnivå. 
 
Anestesiavdelingens arbeid med å videreutvikle det akutte smerteteamet har gitt gode resultater 
og prevalensundersøkelser på smertescore bekrefter dette. Smertepoliklinikken har ansatt flere 
psykologressurser, økt tverrfagligheten og hevet behandlingskvaliteten, samt redusert 
ventelistene kraftig. 
 
Sterilforsyningsavdelingen (SFA) har hatt oppmerksomhet på trygg drift for å kunne levere 
flergangsutstyr og sikre sterilitet. Dette er viktig for operasjon- og poliklinikkvirksomheten ved 
sykehuset. SFA har gjennom 2016 jobbet systematisk og målrettet for å redusere sykefraværet 
og bedre arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelsen viste klar fremgang på alle punkter og 
sykefraværet ble redusert med over 12 %. 
 
Sentraloperasjon (SOP) økte antall operative inngrep, blant annet ved å utvide åpningstiden og 
endre vaktturnus, jf prosjektet Bedre flyt i operasjonsavdelingen. Bakgrunnen var lang ventetid for 
øyeblikkelig hjelp pasienter, samt økende behov for elektiv kapasitet. 
 
Avdelingen driver kontinuerlig fagutvikling og kursing av operasjonssykepleiere og har utviklet 
egne e-læringsprogram for operasjonssykepleiere.  SOP har utdannet 10 nye 
operasjonssykepleiere i 2016. Det gjør det mulig å dekke bemannings-behovet både i 
operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter fra 2017. Knapphet på spesialsykepleiere er en 
utfordring. 
 
Kompetansemodulen i Gat er utarbeidet av SOP og utvikles kontinuerlig.  
Sjekklister for årlig faglig oppdatering av kompetanse er etablert og revideres kontinuerlig i 
henhold til krav og behov. 
 
Avdeling for Gastroenerologisk kirurgi reduserte historisk lange ventetider og ventelister i løpet 
av 2016. Gjennom systematisering av pasientforløp, visittorganisering og standardisering av 
behandlingstilbudet økte kontinuiteten i pasientforløpene, samtidig som liggetiden og 
korridorbelegget gikk ned. Ventetiden for pasienter til poliklinisk time er nå på 38 dager og 
fristbruddene nærmer seg null. Gjennom 2016 implementerte alle seksjoner tavlemøter, innførte 
medikamentsamstemming og ernæringsscreening. Gjennom systematisk kvalitetsarbeid og 
opprettelse av kvalitetsteam i alle seksjoner, har avdelingen økt pasient sikkerheten, fått bedre 
flyt i pasientforløpene og fått mer tilfredse pasienter. 
 
Øre Nese Hals avdelingen har lav egendekning på elektiv kirurgi. Pasienter som ønsker 
operasjon på Akershus universitetssykehus må søke til andre sykehus på grunn av lang ventetid. 
Avdelingen har et etterslep på ca. 300 pasienter som skulle ha vært operert. Etterslepet er en 
følge av begrenset operasjonsstuekapasitet. Behandlingstilbudet til søvnpasienter er lagt om  fra 
døgn til dagbehandling,  i samsvar med gjeldende praksis i andre helseforetak. 

Kar/thorax har hatt stabil og god drift over tid, med full bemanning. Alle måleparametere er 
innenfor de verdier de skal være. Sykefraværet var stabilt lavt og medarbeiderundersøkelsen 
Pulsmåler’n tyder på godt arbeidsmiljø. 

Avdelingen deltok i pakkeforløp lungekreft, som hadde gode målinger.  
Avdelingens driftsøkonomi er i balanse i forhold til reelt lagt budsjett for 2016. 
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Urologisk avdeling hadde få fristbrudd i 2016, spesielt andre halvår. Antall henviste pasienter 
som ikke er vurdert gikk betydelig ned. Avdelingen har gode kreftpakkeforløpstider, spesielt sett 
i forhold til størrelse på avdelingen. Seksjonering av poliklinikken med egen seksjonsleder har 
vært positivt for driften. Avdelingen publiserte flere vitenskapelige artikler i 2016 enn tidligere 
år. 
 
Anskaffelse av operasjonsrobot er sterkt ønsket, man har ikke latt seg gjennomføre innenfor 
økonomisk ramme. Muligheten for å ta i bruk ny teknologi er viktig for kvaliteten på tilbudet og 
for å rekruttere og beholde spesialisert personell. 
 
Bryst-endokrin avdeling 
I 2016 ble det arbeidet med reetablering, utvidelse og utvikling av avdelingens pasienttilbud. 
Tiltak for å få kontroll på ventelister, fristbrudd og behandling av negative pasientopplevelser 
ble prioritert. Omdømme ble også vektlagt. Avdelingen har bygget opp en ny poliklinikk med 
full drift i alle rom, noe som har gjort det mulig å øke kapasiteten vesentlig. Videre ble tilbudet 
innen plastikk kirurgisk reetablert med to legestillinger, som kan utføre blant annet brystkirurgi 
med direkte rekonstruksjon. Etter et svært arbeidskrevende 2016 med store omstillinger vil 
avdelingen nå gå gradvis over til normaldrift. 
 
Dagkirurgisk senter (DKS) 
Senteret har klart å opprettholde god drift, til tross for høyt sykefravær høst 2016. Høyt 
sykefravær gjorde det vanskelig å gjennomføre kveldsdrift. Dette planlegges gjennomført fra 
februar 2017. Det er konkurranse om kvalifisert personell i hovedstadsområdet og det er 
nødvendig å arbeide med tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personell. 
 
Det er et aktivt forskningsmiljø i senteret, med mange forskningsprosjekter, de fleste drevet av 
leger.  
 
Palliativt senter har jobbet for å kunne gi flest mulig pasienter behandling som bidrar til best 
mulig livskvalitet. I 2016 økte aktiviteten for både døgnopphold og polikliniske konsultasjoner. 
Den gjennomsnittlige liggetiden på sengeposten gikk ned fra 5,82 døgn i 2015 til 5,52 døgn i 
2016. Økning i legebemanningen har vært en viktig faktor i arbeidet med å få økt 
behandlingskapasiteten på avdelingen og på poliklinikken. Gjennom året jobbet senteret med et 
prosjekt for å kartlegge aktivitetene, og resultatene skal benyttes til å utarbeide en strategisk plan 
for videre drift og utvikling.  
 
 
2.1.3. Ortopedisk klinikk 
Det ble arbeidet med tiltak for å nå målene om at «pasienten får bekreftelse om time i første 
brev og opplever ikke fristbrudd». Videre ble det jobbet mye med å få opp andelen 
direktebooking for nyhenviste, og få ned andel etterslep på kontroller. Tilgjengelighetsprosjektet 
i Helse Sør-Øst har bistått i arbeidet. Tiltak som er gjennomført er blant annet ukentlige 
analyserapporter fra HSØ-teamet, tavlemøter 2 ganger pr uke og opplæring og trening i 
problemløsning for sekretærene. Fagområder blir fordelt på sekretærer, som følger opp 
henvisningene i tett samarbeid med fagansvarlig leger.  
 
Forbedringsarbeidet har bidratt til en markert nedgang i ventetider og forsinkelser i planlagt 
behandling. Ortopedisk klinikk har i realiteten ikke fristbrudd. 
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Ortopedisk klinikk reduserte korridorbelegget med over 60 % i løpet av 2016, men har likevel 
fortsatt regelmessig korridorpasienter. Noe av utfordringen skyldes at ikke alle sengeområdene 
kan driftes optimalt, fordi noen områder ikke egner seg for alle typer ortopediske pasienter. 
 
Plantallene for 2016 på leddproteser hofte og kne ble innfridd, det vil si at den forventede 
økningen i elektiv aktivitet på dette området er realisert. Andelen gjestepasienter er likevel ikke 
redusert på grunn av en generell økning i elektiv ortopedi i regionen.  
 
 
Ortopedisk klinikk gir tilbud om raskere tilbake-behandling innen fagområde ortopedi. I 2016 
ble måltall for planlagt aktivitet oppnådd, se tabell under: 

 
Prosjektet jobber kontinuerlig med å innfri måltallene når det gjelder operasjoner av 
mikrorygger. Innfrielse av antall planlagte ryggoperasjoner er en utfordring på grunn av et 
konkurranseutsatt marked. Ortopedisk klinikk har satt i verk tiltak med å øke legeressurser og 
forkorte ventetiden. 

 
I 2016 ble et antall LIS-legestillinger gjort om til overlegestillinger. Resterende LIS-legestillinger 
ble lyst ut og besatt i henhold til ny LIS- struktur, med unntak av fem legestillinger som er 
reservert til 18 måneders gruppe 1, gjennomstrømningsstillinger.  

 
Ortopedisk klinikk ønsker å drive klinikknær forskning, hvor resultater umiddelbart kan 
omsettes i bedre pasientbehandling. Mer enn halvparten av legene i klinikken er involvert i 
forskningsprosjekter. Forskningsaktiviteten ved Ortopedisk klinikk er stigende, med elleve 
publiserte artikler i 2016. Klinikken fikk gode tilbakemeldinger på årets symposium “Beinhelse 

  Type aktivitet Antall utredninger og behandling pr. 
nov -16 

Måltall for 
2016 

Polikliniske konsultasjoner 1649 1200 
Dagkirurgiske operasjoner 306 300 
Ryggoperasjoner 73 148 
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og brudd hos eldre”.  Symposiet ble godkjent som kurs hos legeforeningen og hadde rekordhøy 
deltakelse med 114 deltakere, hvorav 80 eksterne.  

 
 
2.1.4. Kvinneklinikken  
Kvinneklinikken oppnådde i løpet av året kontroll på fristbrudd, ventetider og direktebooking. 
Dette er et resultat av godt og tett samarbeid mellom avdeling for kontortjenester, avdeling for 
polikliniske tjenester og avdeling for leger. Arbeidet har ført til kompetanseoverføring til andre 
divisjoner/klinikker på sykehuset. 

Kvinneklinikken har en stor poliklinikk, fordelt på fagområdene gynekologi og føde-barsel. I 
2016 økte avdelingen kapasiteten på Akershus universitetssykehus HF-teamet, som er et tilbud 
om oppfølging til gravide med psykiske lidelser og rusproblematikk, fra 1 til 2 stillinger. Teamet 
har et tett samarbeid med Divisjon for psykisk helsevern.  

Avdeling for føde og barsel hadde ca. 5000 fødsler i 2016. Et av kvalitetsmålene i Norge er å 
redusere andel fødsler med alvorlige fødselsrifter. Avdelingen har fokusert på dette, og så langt 
redusert antallet fra 2,4 % i 2014 til 1,8 % i 2015 og til 1,7 % i 2016.  

Avdelingen har en lav andel nyfødte med nedsatt vitalitet rett etter fødsel (målt ved apgar score) 
sammenlignet med andre store fødeavdelinger.  

Andel postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt fortsetter å synke. Målet på 4 % er nesten 
nådd. Dødeligheten blant nyfødte viser foreløpig noe høyere tall for 2016 enn de siste årene. 
Forekomsten er likevel lav, rundt 0,4 % de siste årene og rundt 0,6 % så langt i 2016. Dette 
skyldes sannsynligvis tilfeldige svingninger.  

Avdelingen gjennomførte i 2016 for første gang et tverrfaglig kurs med trening for National 
early warning (NEWS) score tilpasset gravide (MTV) samt kommunikasjonstrening. Dette skal 
videreutvikles i 2017. Avdelingen har fått midler fra legeforeningens kvalitetsfond til dette 
formålet. Avdelingen skal også delta i et større nasjonalt prosjekt som omhandler klassifisering 
av keisersnitt, og forventer at dette vil føre til en kvalitetsforbedring. 

Ved avdeling for gynekologi blir 70 % av alle operative inngrep (ca. 2700) utført som dagkirurgi. 
Ca. 50 % av alle vaginale hysterektomier (fjerne livmor kun via vagina) utføres dagkirurgisk.  

I sengeområdet med 14 senger innlegges ca. 60 % som øyeblikkelig hjelp. Blant totalt ca. 1900 
innlagte pasienter er ca. 550 operert med sammedagskirurgi og 200 operert akutt.   

Fra februar 2016 ble tavlemøter tatt i bruk med god effekt. Avdelingen drives kostnadseffektivt 
i tråd med budsjettet. Flere forbedringsprosjekter ihht «Beste praksis» er gjennomført eller i 
prosess.   

Avdelingen har et godt samarbeid med de store fødeavdelingene i Helse Sør-Øst, særlig om 
sommerferieavvikling og fødetall. 

Avdeling for leger har i 2016 vært vertskap for Norsk gynekologisk forenings årsmøte i oktober. 
Det var stort fremmøte og møtet fikk gode tilbakemeldinger både faglig og sosialt. 

Avdelingen har vært profilert på TV via programmet «Fødeavdelingen» på TV5. Programmet 
har vært et av kanalens mest sette programmer. Programmet fortsetter inn i 2017. 
Kvinneklinikken har et aktivt forskningsmiljø og klinikkens forskere var ansvarlige for vel 30 
publikasjoner i internasjonale tidsskifter med fagfellevurdering i 2016. Det ble holdt rundt 30 
presentasjoner på fagkonferanser eller som inviterte foredrag. Klinikken arrangerte tre kurs for 
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leger og annet helsepersonell, samt årsmøtet for norske gynekologer.  To leger/stipendiater fikk 
PhD-grad og klinikken fikk 7,5 millioner kroner i eksterne forskningsmidler. 
 

2.1.5. Barne- og ungdomsklinikken 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har over år arbeidet systematisk for å legge om 
virksomheten fra døgn til dag og forbedre sine polikliniske tjenester. Andel fristbrudd lå i 2016 
på 0,3 % og nær 90 % av alle polikliniske timer er nå direktebooket. Det er god kontroll på 
ventelister, inklusiv kontrollpasienter. Klinikken har de siste år registrert en sterk økning i antall 
henvisninger. Den polikliniske aktiviteten er i år økt betydelig (26 %). Det vil bli arbeidet med 
tiltak rettet mot fastleger og førstelinje for å sikre at klinikken ser de rette pasienter.  
 
BUK oppnådde gjennom stram økonomistyring et resultat for 2016 i tråd med budsjett og 
hadde samtidig under etablering flere spesifikke tiltak for å bedre tjenestetilbudet: 
• Et nytt tilbud med langtidsmonitorering/EEG med videoovervåkning (LTM) ved Ahus 

startet opp høsten 2015. Antallet barn planlegges økt til 100 årlig. 2017 starter klinikken 
opp med tverrfaglig utredning over 11 dager for utvalgte epilepsipasienter. Dette vil styrke 
tilbudet til pasientgruppen, gi en mer robust nevrokompetanse og mulighet til å ta tilbake 
oppgaver fra SSE/områdesykehus. 

• BUK inngikk avtale med det nyopprettede Statens Barnehus Moss om å stille med leger og 
sykepleiere 120 dager i året i en frikjøpsordning. Sykehuset Østfold stiller med 80 dager. 
Avtalen gir høyest tilstedeværelse av helsepersonell i landet. Samtidig styrkes tilbudet på 
Ahus til barn og ungdom ved mistanke om vold eller mishandling. 

• Et annet omfattende og spennende tiltak er Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom 
(AHS). Resultater fra en pilotperiode på 10 måneder viste at driftsformen er svært gunstig 
for pasientene, og at det er grunnlag for å implementere hjemmesykehus i drift.  I 2017 vil 
BUK se på muligheter for å utvide til nye pasientgrupper og samarbeidet med kommuner 
og bydeler. 

 
Av andre tiltak som er videreutviklet i 2016 kan nevnes: 
• Scoringsverktøyet PEVS og treningskonseptet PedSAFE er utviklet ved BUK. Det ble også 

i 2016 avholdt en rekke kurs for helsepersonell ved andre foretak som har ønsket å 
implementere PedSAFE. Konseptet fikk støtte fra Barnelegeforeningens kvalitetsfond. Det 
søkes kontakt mot Helsedirektoratet for å forankre og drifte et nasjonalt 
kompetansenettverk. Det pågår også en tilpasning av verktøyet til nyfødt/ prematur-
virksomhet. 

• Ungdomsmedisin har gjennom fire år vært et satsningsområde for Akershus 
universitetssykehus, organisert som et prosjekt underlagt BUK. Satsningen har gitt resultater 
godt utover opprinnelige målsettinger. Ahus har underveis fått en nasjonal posisjon 
spesielt innen transisjonsløp for ungdom i spesialisthelsetjenesten. Verktøy og 
info/læringsmateriell er tilgjengelig på ungdomsmedisin.no. Ungdomsrådet (UR) har vært 
avgjørende for å få frem gode tiltak i prosjektet, og bidratt til en sterk markering av ungdom 
som egen brukergruppe - både internt og i helse Norge. Prosjektet er nå avsluttet med 
anbefaling om overgang til drift. BUK ønsker å videreutvikle ungdomsmedisin og 
kompetanse innen feltet, og sammen med foretaket sette flere mål for et ungdomsvennlig 
sykehus.  

BUK har store utfordringer på å rekruttere spesialutdannede sykepleiere, både på Nyfødt og i 
ABU.  
 
Forskere ved BUK hadde i 2016 mer enn 40 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. 
Publikasjonene har vært innen nyfødtresuscitering, nyfødtinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, 
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inflammatorisk tarmsykdom, kronisk tretthetssyndrom og hvordan pårørende har det når 
barnet er sykt. Én stipendiat disputerte for den medisinske doktorgrad i september, og flere av 
våre PhD-studenter er i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt, i tillegg til flere mastergradsløp 
innen sykepleievitenskap. 
 
2.1.6. Psykisk helsevern 
Divisjonen videreførte i 2016 planer og tiltak for omstilling og effektivisering av 
behandlingstilbudet. Den polikliniske aktiviteten hadde til dels betydelig vekst fra 2015. Dette er 
en av effektene av tiltak iverksatt i 2015 med redusert kjøp av døgnplasser for 
psykosebehandling i Oslo universitetssykehus og økt kapasitetsutnyttelse på Avdeling 
akuttpsykiatri. Frigjorte budsjettmidler ble blant annet benyttet til å øke personellinnsatsen i 
poliklinikkene. 
 
Det ble igangsatt et utredningsarbeid innen Avdeling rus og avhengighet for å oppnå en mer 
behovstilpasset profil på tilbudet. Enkelte enheter i avdelingen hadde lav kapasitetsutnyttelse 
samtidig som gjestepasientkjøp på enkelte områder var høyere enn forventet. Det planlegges 
etablering av et akuttilbud ved en av avrusningsenhetene tidlig i 2017. 
 
Det ble utredet og implementert tiltak for utvikling av en mer helhetlig akuttbehandlingskjede 
innen psykisk helsevern for voksne, som involverer Avdeling for akuttpsykiatri og akutteamene 
ved de Distriktspsykiatriske sentrene. Det er laget en mer helhetlig modell for akutteamenes 
funksjoner og organisering. 
 
Divisjonen har etablert et medisinfritt døgntilbud innen psykisk helsevern for voksne. Med 
medisinfri menes uten bruk av psykofarmaka, eller andre medikamenter forskrevet med psykisk 
eller rus/avhengighetsrelatert lidelse som indikasjon. Enheten for medisinfritt døgntilbud ble 
etablert ved en omgjøring av en døgnpost ved Moenga, underlagt DPS Nedre Romerike. 
Overordnede føringer for enhetens virksomhet er Helse Sør-Østs plan for medisinfrie 
behandlingstilbud, samarbeidsavtalene mellom Akershus universitetssykehus HF og 
bydelene/kommunene i opptaksområdet om helhetlige pasientforløp, og den interne 
prosedyren Helhetlig, enhetlig, integrert: Hovedprinsipper for effektiv og ansvarlig pasientbehandling i Divisjon 
psykisk helsevern. 
 
Som ledd i styrkingen av pasientsikkerhetsarbeidet i divisjonen ble det i 2016 opprettet et 
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) på divisjonsnivå. 
 
I samarbeid med avdeling FOU i divisjonen deltar DPS Groruddalen i et forskningsprosjekt 
med utprøving av tverrfaglige helseteam ved tre fastlegekontorer i Groruddalen. Helseteamene 
er en modell for samhandling mellom fastlege, førstelinjetjeneste for øvrig og DPS med sikte på 
å gi befolkningen et utvidet og best mulig psykisk helsetilbud ved fastlegekontorene. Modellen 
med ”shared care” er prøvd ut i Canada gjennom 15 år. 
 
FOU-avdelingen har i samarbeid med de kliniske avdelingene i divisjonen laget en 
handlingsplan for forskning. Målet er å legge forholdene til rette for klinikknær forskning og et 
tettere samarbeid omkring klinisk forskning og anvendelse av forskningsmetodikk i systematisk 
utvikling og evaluering av behandlingen. FOU-avdelingen er tildelt ansvar for og fått eksterne 
økonomiske midler til et multisenterprosjekt for implementering faglige retningslinjer for 
psykosebehandling. 
 
Det er vedtatt en overordnet samhandlingsplan for Akershus universitetssykehus HF og 
tilhørende kommuner 2017-2019. Psykisk helse og rus er et av i alt seks satsingsområder i 
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planen som har som mål å øke samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og 
gode pasientforløp/flyt på tvers av nivå og organisasjoner. 
 
 
2.1.7. Divisjon for diagnostikk og teknologi 
Divisjon for diagnostikk og teknologi arbeidet i 2016 videre med å optimalisere egen drift. Alle 
divisjonens laboratorieavdelinger er nå akkreditert etter ISO EN 15189. Den øvrige 
virksomheten skal være sertifiserbar jf krav i ISO 9001. 
 
I 2016 videreførte Bildediagnostisk avdeling arbeidet fra 2015 med å optimalisere drift og 
tilgjengelighet, med stor oppmerksomhet på kapasitet, svar- og ventetider. Sykehuset har utvidet 
med en MR, byttet ut to skjelettlaboratorier og utnyttet eksisterende maskinpark maksimalt i 
forhold til bemanning. Med et spesialtilpasset analyseverktøy har avdelingen overvåket driften, 
tatt ut nødvendige statistikker og raskt kunnet sette inn tiltak der det har vært behov. Dette, 
sammen med stor innsats fra de ansatte, har bidratt til kontroll på ventelistene og oversikt over 
hvor det er størst behov for utstyr og bemanning. 
 
Bildediagnostisk avdeling, i samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner, startet i 2016 opp 
et delprosjekt for innføring av nytt PACS og oppgradering av RIS, som skal ferdigstilles juni 
2017. Dette var helt nødvendig for å kunne oppretteholder driften, og vil få positiv innvirkning 
på driften fra Q3 2017. Prosjektet vil kreve stor innsats og periodevis medføre noe reduksjon i 
aktiviteten. 
Utviklingen innenfor bildediagnostikken skjer raskt, det er en stigende etterspørsel etter 
tjenester og et økende behov for avanserte undersøkelser, behandling og utstyr, som bla PET 
og intervensjon. Denne utviklingen krever investeringer i nytt og moderne utstyr for at 
Akershus universitetssykehus HF skal kunne gi et fullverdig pasienttilbud med tjenester av god 
kvalitet og et fagmiljø på universitetssykehusnivå. 
 
Avdeling for mikrobiologi og smittevern bidro gjennom året til mer målrettet behandling og 
raskere svar ved å innføre direkte diagnostikk på blodkulturer ved bruk av MaldiTOF. I tillegg 
har avdelingen i samarbeid med TLMB optimalisert MRSA diagnostikken slik at en enda høyere 
andel av MRSA prøvene som er negative kan svares ut under et døgn.  
 
Smittevern la om rapporteringen for postoperative sårinfeksjoner etter NOIS-inngrepene og har 
fulgt opp > 2300 operative inngrep for å overvåke postoperative infeksjoner.  
 
Smittevernordningen ble omorganisert, det ble avholdt møter med smittevernkontakter og 
ledere på 26 sengeposter og holdt over 50 foredrag for å bidra til færre infeksjoner. Det ble 
gjennomført et omfattende arbeid for å få på plass en overordnet prosedyre for vaksinering ved 
pandemi, som den først i landet.  
 
 
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, hadde både i 2015 og 2016 en 
økning i antall pasienter i Blodprøvetakingen i Glassgata. Økningen skaper utfordringer både 
med hensyn til personell og antallet prøvetakningsrom.  
TLMB har mye instrumentering som begynner å bli modent for utskiftning. Manglende 
investeringsmidler fører til flere driftsstanser og kan de nærmeste årene medføre lengre svartider 
for våre analyser. 
 
I 2016 overtok TLMB rusmiddelanalyser fra Psykisk Helse. Kvaliteten på analysene er blitt 
betydelig bedre etter omleggingen fra desentral analysering til akkrediterte og nøye overvåkede 
analyser utført på laboratoriet. 
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Immunologi- og transfusjonsmedisinsk avdeling har til enhver tid utfordring med å ha blodlager 
tilpasset varierende transfusjonsbehov. Behov for spesialkomponenter, som for eksempel HLA-
forlikelige trombocytter og bestrålte blodkomponenter, er økende på grunn av økende antall 
kreftbehandlinger. 
 
Rutinene for svangerskapstestingen i Norge ble endret 1. september 2016. Dette førte til ekstra 
bruk av ressurser til informasjon til primær- og spesialisthelsetjenesten, administrasjon av prøver 
til foster RhD-typing og kvalitetsregister for oppfølging av prosjektet. Avdelingen hadde i 2016 
en stor økning i antall pasienter til terapeutisk aferese. 

Avdeling for patologi innfridde kravene til kreftpakkene, om 90 % prøver besvart innen 7 
virkedager. Avdelingen har fortsatt landets korteste svartid, til tross for utfordringer med 
manglende patologer.  

Avdelingen ble i 2016 akkreditert etter ISO 15189 med landets bredeste omfang. Store deler av 
diagnostikken ble akkreditert, lungepatologi, mammapatologi, urologisk patologi, 
gastrointestinal patologi og væskebasert cytologi. I tillegg laboratorieteknisk arbeid, fremføring, 
støping, snitting, rutinefarge HPS, immunhistokjemi, in situ hybridisering og væskebasert 
cytologi. 

Innføring av væskebasert cytologi metode har gitt gode resultater, med reduksjon i andel 
uegnede prøver i livmorhalskreft-screening (fra 4,5 til 0,5 %) og økt sensitivitet og kvalitet.   

Etterspørselen etter patologitjenester øker, blant annet som følge av innføring av 
pakkeforløpene og persontilpasset medisin økende behov for diagnostiske markører. 

I forbindelse med behandling med immunterapi har avdelingen innført PD-L1-
testing.  Samtidig er mangel på spesialister i patologi en utfordring. Dette påvirker utvikling 
innen forskning og utvikling på avdelingen. 

Medisinsk teknologi og e-helse startet opp med flere av de regionale prosjektene i Digital 
fornying. Først ut var nettverksprosjektet, som ble gjennomført for å opprettholde stabil og 
sikker drift og støtte helseforetakets behov for nye, kliniske løsninger. Alt av lokalt nettverk på 
Akershus universitetssykehus er skiftet ut og knyttet til Helse Sør-Østs plattform. Deretter har 
det vært oppstart i regional kurve og medikasjon, samt regional radiologi – Pacs. Området 
behandlingshjelpemidler har hatt en stor økning i aktivitet og utlevering av 
behandlingshjelpemidler til pasienter innen vårt opptaksområde. 
 
 
2.1.8. Divisjon Facilities Management 
Med god styringsfart inn i 2016 kunne divisjonen gå et steg videre i å utvikle 
konkurransekulturen med sikte på å bedre enhetens prestasjoner. Alle ledernivåer i divisjonen 
har arbeidet med tiltak for å forbedre tjenester, kvalitet og ikke minst enhetskost. Ved å flytte 
oppmerksomheten fra budsjett til forbedring av enhetskost håper divisjonen å oppnå lavere 
enhetskostnader og innsparinger for divisjonen totalt. Endringsarbeidet har ført til en del stress 
i divisjonen. Alle ledere må følge opp og bidra til at medarbeidere forstår og vil engasjere seg i å 
bygge konkurransekultur. Dette er krevende for alle involverte.  
 
Divisjonen arbeidet videre med å komme nærmere sine kunder, blant annet gjennom det 
allerede etablerte klinikkforum. Divisjonen gjennomførte også et videopilot-prosjekt for å få en 
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bedre forståelse for kundens ønsker.  Studenter fikk påmontert videoutstyr og ble tildelt roller 
som hhvs pasient og sykepleier i en dag for å få kunnskap om deres opplevelse av divisjonens 
tjenester. Prosjektet ga nyttige erfaringer som nå kan omsettes i forbedringsarbeid. 
 
Eksempler på forbedringsarbeid som har gitt lavere kostnader, forbedret kvalitet eller bedre 
tjenester i 2016 er  
o Et ”tett på” sykefraværsprosjekt i renholdsavdelingen har redusert fraværet i 2016 vesentlig. 
o Kafé konsertprosjekt som løper inn i 2017 med å endre meny, layout og en rekke andre ting 

i divisjonens kafeer.  
o Vikarpool i Mat og Drikke 
o Avslutning av eksternsalg fra vaskeriet med tilhørende omstilling som gir noe mindre press 

på utstyr og forbedret enhetskost. 
o Utleie til kommuner ved Ski sykehus bedrer utnyttelsesgrad av areal, bedrer enhetskost og 

kan være med å skape en arena for god samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og 
primærhelsetjeneste. 

o Økologisk matandel er på kurs mot 15 % i 2020, fra  7% i 2016 
o Forsyningsportør er nå implementert på alle sengebygg. Ordningen er ikke evaluert, men 

vurderes å bidra til positivt ift kost/nytte for foretaket  
 
Av andre tiltak som understøtter den kliniske virksomhet kan nevnes: 
• Ny sikkerhetspolicy er vedtatt og vil bli implementert gradvis i 2017 i takt med tilgjengelige 

midler. 
• Forbedringsprosjekt for renhold av senger er gjennomført, arbeides videre med frem til 

implementering i 2017 
• Forbedringsprosjekt for spesialdiett har vært arbeidet med i fellesskap med klinikken i 2016 

og det er oppnådd bedre forståelse for problemer knyttet til dette. Løsning må arbeides 
videre med i 2017 

• Betydelig utredningsarbeid knyttet til byggmessig utviklingsplan samt mange små og 
medium prosjekter. Eksempelvis: 

o Tilbakestille 15 pasientrom 
o Ombygginger NN til fullverdige gruppe 1 rom iht arbeidstilsynets krav 
o Solgt 4 boliger på Moenga 

 
Innenfor foretakets økonomiske rammer opprettholdes et vedlikeholdsprogram som gjør det 
mulig å ivareta de mest nødvendige utskiftninger og investeringer. Etterslepet øker nå betydelig 
hvert år. 

 
 
2.1.9. Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
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 uke 17 ble det gjennomført 
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arbeidsmiljøuke på Nordbyhagen med seminar i auditoriet, stands i glassgata, HMS-quiz og 
litterær lunsj.  
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg gjennomførte 12 møter i 2016. Erfaringene fra pilotperiode for 
lokale AMU ved to klinikker/divisjoner (BUK og KD) er gode og vil bli opprettet lokale AMU i 
alle divisjoner, som en fast ordning.  
 
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.  
 
En egen IA- handlingsplan skal sikre at Akershus universitetssykehus arbeider aktivt for å nå de 
overordnede målene i IA-avtalen, som er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge 
og redusere sykefraværet, hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet. Det ble i 2016 arbeidet 
målrettet med tiltak for å redusere sykefravær. Seniorpolitikken ble revidert høsten 2015/våren 
2016, og oppdatert sommeren 2016. 
 
Pr november 2016 var det meldt 1368 uønskede HMS-hendelser i 2016. Dette er en økning på 
39 prosent målt mot samme periode i 2015 (987 meldte hendelser). Økningen er ønsket, da det 
antas å være en følge av bedre meldekultur.  
 
I 2016 var det en større formalinlekkasje ved Sentraloperasjon. Arbeidstilsynet ble varslet 
samme umiddelbart og var på befaring i ettertid. I etterkant av hendelsen ble 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 oppfølging av BHT i etterkant. Alle eksponerte er registrert i et 
eget arbeidstakerregister etter hendelsen.  
 
 
2.1.10. Ressursstyring og ledelse 
Foretaksrevisjonen leverte før sommeren 2016 en rapport der det ble pekt på 
forbedringsområder i ressursstyringsprosessen, både relatert til aktivitetsplanlegging, 
bemanningsplanlegging og arbeidsplaner. Rapporten dannet grunnlag for prioriteringer høsten 
2016. Det ble lagt opp til å forbedre planlegging av sommerferieavvikling i foretaket, med frister 
høsten 2016 for aktivitets- og bemanningsplanlegging for sommeren 2017.  
 
Det er etablert opplæring i arbeidstidsplanlegging, ledelse og lov og avtaleverk. Det ble i 2016 
også gjennomført spesialtilpassede opplegg for enkelte divisjoner.  
 
Gjennom 2016 ble det gjort en rekke aktivitets- og bemanningsanalyser på ulike avdelinger for å 
løse utfordringer på området. Spesielt medisinsk divisjon har arbeidet med daglig resultat-
oppfølging og bemanningsrapportering. Metodikken som er benyttet vil bli tilpasset og tatt i 
bruk i andre deler av foretaket i 2017. 
 
Det er igangsatt et arbeid med å tydeliggjøre lederstrukturen i foretaket, som blant annet 
innebærer felles og enhetlige stillingsbetegnelser for alle ledere. Det skal utarbeides felles 
prinsipper for hva som skal legges til grunn for ansvarsstrukturen. Det er behov for å 
tydeliggjøre forskjellen mellom linjeledere med totalansvar (fag, personal og økonomi), og andre 
funksjoner som kan ha delegerte oppgaver uten lederansvar. 
 
Akershus universitetssykehus HF lederskole har et bredt tilbud til både ledere og ledergrupper. I 
flere av modulene brukes “hverdagen som case” aktivt som metodikk. På 
mellomlederprogrammet, primært med avdelingssjefer som målgruppe, er hovedhensikten å 
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styrke gjennomføringsevnen på viktig forbedrings- og utviklingsområder i sykehuset, gjennom 
at divisjonene melder inn virksomhetskritiske prosjekter og ansvarlige ansatte som deltakere i 
programmet. 
 
 
2.1.11. Pakkeforløp kreft 
Ressursgruppen for pakkeforløp for kreft bidrar til oppfølging av lokale utfordringer som 
identifiseres, følger opp forbedringsarbeid og utvikler verktøy til god styrings. Det er etablert et 
nettverk for forløpskoordinatorer som skal bidra til samarbeid, dialog, økt kompetanse og 
erfaringsutveksling. Dette for at pasienter som utredes for kreft skal oppleve et effektivt, 
samordnet og koordinert tilbud. Forløpskoordinatorer og forløpsledelse har tilgang til et internt 
monitoreringsverktøy, som gir styringsinformasjon om forløpstider pr. pakkeforløp. 
 
77 % av nye kreftpasienter ble inkludert i pakkeforløp for kreft, noe som er 7 % over nasjonalt 
mål (70 %). Andelen innenfor normert standard forløpstid var i 2016 62 %. Dette er en 
forbedring fra 2015 på 9 %. Ahus nærmer seg den nasjonale målsetningen om 70 %. I 3.tertial 
2016 var andelen innenfor forløpstiden 74 %.  
 
Det er fortsatt utfordringer med de forløp hvor flere HF er involvert. Her bidrar Ahus i den 
regionale oppfølgingen som skjer innenfor fagspesifikke områder. I forløp som starter med 
stråling som initial behandling, starter kun 38 % innenfor standard forløpstid. Dette trekker ned 
resultatene for Ahus.  
 
Innføringen av forløpskoordinatorer var en suksess, det var også det lokale 
monitoreringsverktøyet som sikrer oversikt i alle steg i forløpet for de ansvarlige.  
Fortsatt er overgangene mellom avdelinger internt en utfordring, tilsvarende når flere 
helseforetak er involvert.  
 
 
2.1.12. Tilgjengelige helsetjenester 
Som et ledd i satsningen på tilgjengelige helsetjenester ble det i 2015 opprettet en ressursgruppe 
som har arbeidet med tilpasset kompetanseheving, kvalitetssikring av arbeidsprosesser knyttet til 
pasientadministrativt arbeid og god ressurs- og kapasitetsutnyttelse i poliklinikk.  

Mandatet til ressursgruppen ble revidert etter konsernrevisjonen av tilgjengelige helsetjenester 
februar 2016. I tilbakemelding ble det påpekt et behov for å koordinere sentrale stabers bistand 
og bidra til at avdelingene har styringsinformasjon, samt bidra til kompetanseoverføring og 
opplæring. Tiltak som er gjennomført: 
• Lederforankring i organisasjonen.  
• Ressursgrupper for tilgjengelighet har gitt kliniske fagavdelingene bistand med analyse av 

styringsdata, kapasitetsberegninger og kvalitetssikring av arbeidsprosesser knyttet til 
henvisningsperioden.  

• Utviklet venteliste applikasjon for DIPS data rapport 6813 som tilbyr styringsdata 
oppdatert hver dag. 

• Ahus har gjennom 2016 fått bistand fra tilgjengelighetsprosjektet i HSØ på fagområdene 
gastrokirurgi, ortopedi og nevrologi. 

• Utviklet kompetanseprogram for kontorfaglig personell som starter pilot våren 2017. 
• Gjennomført månedlige samarbeidsmøter for kontorfaglige ledere om “Glemt av 

sykehuset” indikatorer.  
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2.1.13. Pasientsikkerhet og kvalitet 
Foretaket har drevet med systematisk forbedringsarbeid i 2016. I programmet “Ny som leder” 
ble det pilotert å gi et intensivt kurs i forbedringsarbeid. Dette skal videreutvikles i 2017. Både 
veiledning ved de respektive avdelingene, samt kompetanseheving, har blitt godt mottatt i og 
skal videreføres i 2017.  
 
I Pasientsikkerhetsprogrammet har lokal programledergruppe initiert arbeid på alle 
innsatsområder, inkludert infeksjoner ved sentralt venekateter. Innsatsområdet 
Legemiddelsamstemming er høyest prioritet. Videre implementering og spredning av 
innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet vil være viktige for foretaket i 2017. 
 
Det er gjennomført et arbeid med pilotering av screeningsskjema for ernæring høsten 2016. Til 
nå er skjemaet testet på hematologisk og gastrokirurgisk avdeling. Videre testing og 
implementering vil fortsette i 2017. 
 
Det er gjennomført et toppadministrator-kurs innen kvalitetssystemet EQS for å styrke 
kompetansen i foretaket, og et nettverk for EQS-superbrukere er etablert. 
   
 
2.1.14. Kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning 
I 2016 økte aktiviteten på Senter for medisinsk simulering (SimAhus), med blant annet trening 
på tverrfaglig simulering på barn og voksne, vanskelige luftveier, bedre systematisk teamtrening 
(BEST) på traumepasienter, medisinsk mottak av pasienter, “in-situ” simulering ved 
Kvinneklinikken og simulering for LIS leger i non-invasiv ventilasjon. I tillegg var det vært stor 
aktivitet med kurs innen hjerte-lunge-redning.  
 
Ahus hadde fire lokale hovedmål i 2016, hvor ett omhandler innføring av verktøy for 
risikovurdering (Nasjonal early warning score- EWS), for å sikre tidlig og korrekt intervensjon 
ved forverring i pasientens tilstand. Det bl gjennomført 46 heldagskurs og 12 halvdager med 
teori og casetrening for ca. 1200 ansatte. . I tillegg fikk ca. 80 studenter fra Høgskolen i Oslo og 
Akershus opplæring i ABCDE-observasjonskompetanse, NEWS og ISBAR-
kommunikasjonsmetode. Alle somatiske avdelinger har nå innført NEWS og opplæringen vil 
fortsette i 2017. Undervisningskonseptet er felles for leger, sykepleietjenesten, fysioterapeuter, 
radiografer og ergoterapeuter, som er en kritisk viktig suksessfaktor. Det var også 5 heldagskurs 
for Kvinneklinikk “Maternell tidlig varsling” MTV. Dette kurset er bygget opp på samme måte 
som kursene nevnt over.  

 
Foretaket leder, på vegne av kommuner og bydelene i opptaksområdet, HiOA og UiO, prosjekt 
Kompetansebroen, med midler fra HODs tilskuddsordning “Kommunalt kompetanse- og 
innovasjons tilskudd” og HiOA. Første versjon av portalen ble lansert 9.januar 2017 log har til 
hensikt å vise mulighetene for digital kompetansedeling mellom partene. Prosjektet videreføres i 
2017, og frem til driftssetting 2018 vil hovedfokuset være videreutvikling av løsningen, 
implementering hos partene samt sikre en god drift- eierskaps og økonomimodell fra 2018. 
Prosjektet og målsettingen vekker stor interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det 
oppleves så langt som et løft i samhandling om kompetansedeling til beste for innbyggere i 
opptaksområdet. 
 
 
2.1.15. Samhandling og helsefremmende arbeid 
Samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og kommuner og bydeler er inne i en 
positiv utvikling. Det er etablert samhandlingskontor/koordinatorer i alle delregionene (Follo, 
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Øver Romerike og Nedre Romerike) som har hovedansvar for å sikre kvalitet, god forberedelse 
av og koordinering av kommunenes samarbeid med Akershus universitetssykehus HF.  
Det er vedtatt en overordnet samhandlingsplan mellom kommunene og Akershus 
universitetssykehus HF som blant annet danner grunnlag for videre samarbeid innen 6 
innsatsområder:  

• Psykisk helse og rus 
• Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 
• Samarbeidet med fastlegene 
• Ambulante tjenester 
• Reinnleggelser 
• Gjensidig kompetanseoverføring    
 

Det er etablert Fagforum med representanter fra Akershus universitetssykehus HF og 
kommunene knyttet til hver av de 11 samarbeidsavtalene mellom Akershus universitetssykehus 
HF og kommunene. Fagforum skal revidere avtalene og følge opp samarbeidet innen gjeldende 
område.  
 
Samarbeidet med Oslo /bydelene er forankret i Direktørmøtet og i Samarbeidsforum. 
Samarbeidet med bydelene har vært opptatt av utfordringer knyttet til å gi likeverdige 
helsetjenester til alle, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn.  
 
Det er etablert felles tolketjeneste for OUS, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas 
sykehus, og i 2016 har det vært jobbet mye med å etablere riktig tolkebruk på Akershus 
universitetssykehus HF. Arbeidet med migrasjonshelse er intensivert med økt kompetanse og 
ressurser, for å styrke arbeidet med likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen.  
 
Det er fortsatt en utfordring å sikre god kvalitet for pasientene i overgangen mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De har i løpet av året blitt gjennomført 
opplæring på dette området i alle somatiske avdelinger. Det er også innført ny retningslinje for 
sikring av kvalitet i pasientforløpene.  
    
Ved Akershus universitetssykehus HF har rundt 120 helsepersonell rollen som barneansvarlig 
(barn som pårørende), fordelt på de ulike avdelinger.  Barneansvarlig har tilbud om å delta i 
refleksjonsgruppe for å øke og vedlikeholde kompetansen. FoU studie har vist at Akershus 
universitetssykehus HF er godt i gang med å identifisere og kartlegge barn som pårørende, men 
at det bør jobbes mere med systematisk samhandling med kommuner, samt øke kompetansen 
hos helsepersonell knyttet til familiesamtaler. I 2016 tok Akershus universitetssykehus HF 
derfor initiativ til et samhandlingsprosjekt med kommuner og bydeler som ble godt mottatt. 
Det arbeides nå med å finne nye måter for å oppnå mer systematisk samhandling rundt barn 
som pårørende.  
 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Foretaket vurderer løpende egen virksomhet med sikte på å identifisere forbedringsområder og 
iverksette tiltak. Som følge av betydelige kapasitetsutfordringer og økonomisk ubalanse har 
foretaket de siste par årene arbeidet systematiske og målrettet med å bedre kapasitetsutnyttelsen 
og ressursstyringen i foretaket. Det er gjennomført en rekke tiltak som har vist gode resultater, 
jfr. omtale i kapittel 2.1.  Noen av tiltakene innebærer organisatoriske endringer. Av 
organisatoriske endringer i 2016 kan nevnes: 
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Skadelegevakten 
Sykehusledelsen opprettet i juni 2015 et prosjekt for å se på mulighetene for å endre tilbudet fra 
skadelegevakt/-poliklinikk til skademottak for pasienter som er vurdert av primærhelse-
tjeneste/prehospitale tjenester. Bakgrunnen for arbeidet var at legevakttilbudet til befolkningen 
ikke faller inn under spesialisthelsetjenestens oppgaver. Prosjektet ble delt inn i tre ulike faser. 
 
I fase 1 ble det vurdert, beskrevet og planlagt overføring til kommunene av skade-legevaktens 
tjenestetilbud som faller utenom spesialisthelsetjenestens område. Overføring av 
skadelegevakttilbudet ble gjennomført 01.09.2016. Partene har samarbeidet tett for å få til en 
smidig omlegging. Ortopedisk klinikk har avholdt emnekurs i skadekirurgi for legevaktsleger, 
hatt hospiteringsordning for lege og sykepleietjenesten i kommunene på Skadelegevakten og  
gitt skriftlig og muntlig informasjon til kommuner, fastleger og befolkning for øvrig om 
endringene i tilbudet.  

I fase 2 ble det avklart hvilket tilbud Ortopedisk klinikk skulle gi befolkningen i framtiden, 
herunder bruken av den tidligere skadelegevakten.  

Tredje og avsluttende fase var å kartlegge og ta stilling til hvordan de frigjorte ressursene fra 
fase 1 og 2 skal disponeres til beste for pasienttilbudet. Alternativet som ble valgt innebærer at “ 
pasienter som møter til ”forsinket øyeblikkelig hjelp” innleggelser og pasienter som blir innlagt fra 
Akuttpoliklinikken blir håndtert i Akuttpoliklinikken før overføring til sengepost. Poliklinikk flyttes fra 
Akuttmottaket til Akuttpoliklinikken”. Ortopedisk klinikk har utarbeidet implementeringsplan 
med endelig implementering fra 01.03.2017. 

Tilbud om øyeblikkelig-hjelp skadepoliklinikk på Ski sykehus ble avviklet 01.04.2016 og tilbudet 
til Folloregionen ble dermed i samsvar med tilbudet til resten av opptaksområdet. 
 
Barne- og ungdomsklinikken 
har i 2016 gjennomført en omorganisering ved Avdeling for barn og ungdom (ABU) initiert av 
kapasitetsprosjektet ved Ahus. Med bakgrunn i pasientbelegget er avdelingen komprimert og 
driver nå på to mot tidligere tre plan. Samtidig er Avansert hjemmesykehus (AHS) opprettet 
som en egen seksjon i ABU. Sengeantallet er redusert fra 36 til 28, samt 5 senger i AHS. 
Omorganiseringen har frigitt et større areal til bruk for annen klinisk aktivitet på Ahus.  
 

Psykisk helsevern 
Divisjonen er i kontinuerlig omstillingsprosess og utfordringene i den forbindelse er 
hovedsakelig knyttet til seks områder:  

• opprettholde budsjettkontroll og samtidig tilfredsstille krav til vekst i poliklinisk aktivitet 
• videre omstilling av døgntilbudene for å optimalisere tilbudet faglig og kapasitetsmessig 
• tilpasning og innretning av tilbudet til statlige og regionale føringer og krav, samt møte 

økte behov som følge av befolkningsveksten 
• arealeffektivisering ved de lokalbaserte polikliniske og ambulante tilbudene, 
• avhengighet av forlengelse av avtale med Oslo universitetssykehus om kjøp av 

behandlingskapasitet innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri i påvente av 
etablering av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. RAPPORTERING FOR OVERORDNEDE MÅL 
3.1. Oppfølging av ventetider, fristbrudd og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Ventetid og fristbrudd 
Antall ventende totalt pr desember er redusert med 18 % sammenlignet med desember 2015, 
antall pasienter med ventetid over 3 måneder er redusert med 65% i samme periode. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var pr desember 51 dager, som er innenfor 
målet på 65 dager. 
 
Andel fristbrudd for avviklede pasienter i desember var 1,6 %, som er høyere enn 
gjennomsnittet for foretaket fram til streiken startet i september (1,0 %). Gjennomsnittet for 
2016 på 1,4 %. I desember påvirket fortsatt ettervirkninger av streiken omfanget av fristbrudd, 
men indikatoren er på vei ned..  
 
Utviklingen følges nøye og etablert ressursgruppe bistår i arbeidet med forbedringstiltak der det 
er behov. 
 
Effektivitet og variasjon i kapasitetsutnyttelsen   
Akershus universitetssykehus HF her i hele 2016 hatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon, 
med lavt korridorbelegg. For foretaket samlet var belegget i 2016 lavere og antall 
korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2015. Sengebelegget i 
voksensomatikken var ca. 86 % for normerte senger. I desember var belegget 90 %.  
 
Antall somatiske dagbehandlinger i 2016 ligger over plantall og økte med 7,7 % fra 2015 til 
2016.  
 
Registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten (journalgjennomgang)  
Deltar i sentralt arbeid på forespørsel. 
 
Prioriterte fagområder (ortopedi og psykisk helsevern) 
I Ortopedisk klinikk var ventetiden for avviklede pasienter 55 dager i desember, mens 
gjennomsnittlig ventetid i 2016 71 dager. Bruttobemanningen gikk ned med 8 % fra 2015, mens 
driftskostnadene økte med ca 20 % i tilsvarende periode (pr. november). Antall dagopphold 
økte med ca 3,5 % og antall polikliniske konsultasjoner økte med 2,9 % fra 2015 til 2016. 
 
Ventetiden i psykisk helsevern eksklusiv barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) var 47 dager i 
november, mens gjennomsnittlig ventetid i perioden januar til november var 51 dager. 
Ventetiden innenfor psykisk helsevern er vesentlig lavere enn i somatikken. Den polikliniske 
virksomheten økte med 8 % i voksenpsykiatrien (VOP), 2% i BUP og 9,5% i rusomsorgen 
(TSB)  fra 2015 til 2016 (pr. november). Økningen pr. oktober var høyere i voksenpsykiatrien 
VOP og TSB enn i somatikken, mens den er lavere i BUP. 
 
Bruttobemanningen økte med 6 årsverk, 0,3 % og driftskostnadene økte med 1,8% fra 2015 til 
2016. Pr oktober hadde VOP og BUP en økning i brutto måndsverk ift 2015, mens somatikken 
og TSB hadde en nedgang på hhv0,3 % og 1,3 %. 
 
Kostnadsøkningen fra 2015 til 2016 (pr oktober) økte med 4 % for somatikken, mens økningen 
innenfor psykisk helsevern var: VOP -0,2 %, BUP 2,5% og TSB 16,5 %. 
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Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 
Akershus universitetssykehus deltok aktivt i utredningsarbeidet knyttet til kapasitetstilpasninger 
i Oslo og Akershus. Høsten 2016 ble det igangsatt en utredning av fremtidig tilhørighet for 
Kongsvinger sykehus. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra Sykehuset 
Innlandet, Akershus universitetssykehus og kommunene i Glåmdalsregionen. Rapport fra dette 
arbeidet vil foreligge tidlig i 2017.  
 
Forhold omtalt i Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 
2014 sak 4 Helseforetakenes aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling. 
Foretaket har hatt en sterk økning i poliklinisk aktivitet de siste årene. Antall polikliniske 
konsultasjoner i somatikken økte med over 13 % i perioden 2014-2016.  Antall dagopphold 
økte med ca. 7,7 % fra 2015 til 2016. I psykisk helsevern for voksne (VOP) og TSB økte antall 
polikliniske konsultasjoner med hhv 7,7 % og 9,8 % fra 2015 til 2016. Tallene for BUP er ikke 
tilgjengelige pga. konverteringer ved overgang til DIPS og tidligere feilregistreringer, se omtale 
under 4.3. 
 

3.2. Oppfølging av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling  

Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Jfr pkt. 3.1 Prioriterte områder ovenfor 
 
Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 

 Andel av brutto 
månedsverk 
Pr desember 2015 

Andel av brutto 
månedsverk 
Pr desember 2016 

Endring i brutto 
månedsverk 
2015-2016 

PHV Voksne - sykehus 55 % 55 % 11,0 
PHV Voksne - DPS 45 % 45 % 3,3 
 

Utviklingen er påvirket av følgende forhold: 
• Fra 1.7.2015 ble det gjennomført virksomhetsoverdragelse av behandlingskapasitet for 

psykosebehandling i sykehus fra OUS av til avdeling akuttpsykiatri ved Akershus 
universitetssykehus HF tilsvarende 10 døgnplasser. 

• Akershus universitetssykehus HF har gjennomført en konvertering av døgntilbud ved 
DPS til poliklinisk og ambulant aktivitet, noe som har endret 
bemanningssammensetningen ved DPS. 

 
Desentralisert behandlingstilbud 
Tiltak utredet i samarbeid med kommunene i 2015 er under implementering. 
 
Tvangsinnleggelser 
Andel tvangsinnleggelser av antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne har økt noe i løpet 
av året, men varierer fra måned til måned. For hele året er andelen 27 %, mens andelen 1. tertial 
var 24,8 %, 2. tertial 27,4 % og 3. tertial 27,6 %. 
 
 
 
Rapportering for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR 
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Akershus universitetssykehus HF rapporterer bruk av tvangsmidler til NPR. Foreløpig oversikt 
over rapportert bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er 660 vedtak (jf § 4 - 8a, 4 - 8b, § 4 - 
8c og § 4 - 8d) 
 
OCD-team 
Divisjonen har to team er i full drift innenfor hhv voksenpsykiatri (VOP) og barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP). 
 
Tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler 
Avdeling spesialpsykiatri har ansvar for fengselsteamet ved Ullersmo fengsel. Utvidelse av 
tilbudet er under planlegging og det er innarbeidet en økning i antall stillinger i budsjettet for 2. 
halvår 2017.  
 
Avvisningsrate ved poliklinikker  
Andel avviste henvisninger ved DPS poliklinikk utgjør 32,5 % for hele året 2016, basert på lokal 
statistikk. Det er for øvrig påpekt i tabelloversikt fra Helsedirektoratet at det er problemer med 
datakvalitet for rapportering av andel avviste henvisninger psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus HF. 
 
Kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/rus 
Det er nedsatt 4 arbeidsgrupper knyttet til innføring av kommunal ø-hjelp innen psykisk helse 
og rus. Det er en gruppe for hvert DPS område (DPS Groruddalen DPS, Follo DPS, Øvre 
Romerike DPS og Nedre Romerike DPS). Det er bred representasjon fra KAD, legevakt, rus og 
psyk helse i kommunen og DPS. Arbeidsgruppen på Helsearena Aker (DPS Groruddalen) 
leverte sin innstilling 6. desember. Det er forventet at de 3 øvrige arbeidsgruppene vil legge 
frem sine innstillinger i løpet av januar/februar 2017. 
 
Valg mellom ulike behandlingstiltak 
Divisjonen har etablert et medisinfritt døgntilbud innen psykisk helsevern for voksne. Det vises 
til nærmere omtale under pkt. 2.1.6.  
 
 

3.3. Oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet 
Pasientbehandling 

• Timeavtale 
På foretaksnivå fikk 77 % av pasientene en fast timeavtale innen 10 virkedager fra mottak av 
henvisning i desember 2016. Gjennomsnittet for 2016 var 75 %. Det ble gjennomført en rekke 
tiltak for å få god oversikt over ventelister og ventetider, samt gode rutiner for prioritering av 
pasienter og tildeling av timeavtaler. Av aktuelle tiltak kan nevnes oppsett legelister fram i tid og 
oppfølgingsansvar lagt til merkantiltjenesten i den enkelte divisjon, som har gitt gode resultater 
der det er innført. Forbedringsarbeidet vil fortsette inn i 2017. 
 

• Korridorpasienter 
Akershus universitetssykehus HF her i hele 2016 hatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon, 
med lavt korridorbelegg. Gjennomsnittlig liggetid på døgnopphold ble redusert fra 3,8 dager 
2015 til 3,6 dager i 2016, en reduksjon på 5,3 %. Utover i desember økte trykket på grunn av 
tidlig influensaepidemi, og antall korridorovernattinger økte. Sykehusledelsen hadde ukentlige 
kapasitetsmøter og iverksatte tiltak når beleggssituasjonen tilsa det. Aktuelle tiltak var bl.a. 
etablering av ventesone for pasienter som skal reise hjem samme dag, ekstraordinær utskrivning 
til kommuner og bydeler og etablering av flere senger internt. 
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• Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" 
Alle innsatsområder er igangsatt, inkludert infeksjoner ved sentralt venekateter. Innsatsområdet 
Legemiddelsamstemming vil ha første prioritet framover. I henhold til foretakets 
ernæringsstrategi skal innsatsområde underernæring implementeres. 
 
Mandat for programledergruppe er etablert, ny programleder er tilsatt og nytt 
rapporteringsskjema er utviklet.  Det vil være utfordringer knyttet til videre implementering og 
spredning av innsatsområdene, spesielt nye områder.  
 

• Sykehusinfeksjoner 
Det er gjennomført fire prevalensregisteringer i 2016. Resultatene varierer fra 2,8 % til 3,7 %, 
med et gjennomsnitt på ca. 3,3% i 2016. Målemetoden gir kun et øyeblikksbilde og inkluderer 
relativt få pasienter med helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er store variasjoner i målte 
prevalenser. 
 
I anledning verdens håndhygienedag ble det laget en håndhygienefilm som per 20.12.2016 har 
hatt 5645 visninger på Youtube.  
 
Sykehuset legger mye arbeid i forebygging av postoperative sårinfeksjoner, og det er satt 
ambisiøse, lokale mål for insidensen av slike infeksjoner. I tillegg til overvåkning av de 
inngrepene foretaket er pålagt å følge etter NOIS-forskriften, overvåkes ytterligere tre 
ortopediske inngrepstyper. I 2016 har vi hatt færre infeksjoner etter keisersnitt og 
gastrokirurgiske inngrep enn de foregående år, og infeksjonsforekomsten etter ortopediske 
inngrep er fortsatt stabilt lav og bedre enn landsgjennomsnittet. Forekomsten av Clostridium 
difficile assosiert diaré er på nivå med tidligere år, og vi har ikke hatt utbrudd med spesielt 
virulente stammer. Forekomst av resistente bakterier av typen Pseudomonas, Acinetobakter og 
Stenotrophomonas følges ukentlig, likeså forekomst av ESBL-produsenrende Klebsiella og E. 
coli. Det gjøres genotyping av disse bakteriestammer for tidlig å kunne oppdage 
smitteoverføring internt i sykehuset. 
 
Følgende meldingspliktige utbrudd av smittsom sykdom ble registrert ved Akershus 
universitetssykehus HF i 2016:  
Dato Agens Berørte avdelinger Antall smittede 

pasienter 
Antall smittet 
personell 

Januar 2016 ESBL-carba 
Klebsiella 
pneumoniae 

S404 3 0 

Mars 2016 Norovirus S303 8 3 
April 2016 Norovirus Medisinsk 

overvåkning 
4 0 

Juni 2016 Norovirus BS04 8 0 
September-
oktober 2016 

Skabb S303, medisinsk 
overvåkning 

9 42 

Desember Staphylococcus 
aureus 

Nyfødt intensiv 4 0 

 
• Antibiotikastyringsprogram 

Det er opprettet et Antibiotikateam (A-team) på Akershus universitetssykehus HF, med 
utgangspunkt i vårt tidligere Antibiotika utvalg. A-teamet består av infeksjonsoverlege, 
smittevernoverlege, mikrobiolog, pediater, farmasøyt og legemiddelkoordinator.  
A-teamet har  
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- utarbeidet et mandat som ble presentert som orienteringssak for SHL i desember, og 
som avventer SHL beslutningssak 

- samlet inn oversikter over resistensmålinger, forbrukstall for antibiotika og 
liggedøgnstall fra avdelingene. 

- informert om fokusområdet i flere divisjoner/klinikker 
 

• Pakkeforløp for kreftpasienter 
77 % av nye kreftpasienter er inkludert i pakkeforløp for kreft, noe som er 7 % over nasjonalt 
mål (70 %). Andelen innenfor normert standard forløpstid er i 2016 62 %. Dette er en 
forbedring fra 2015 med 9 %. Akershus universitetssykehus HF nærmer seg den nasjonale 
målsetningen om 70 %. I 3.tertial 2016 var andelen innenfor forløpstiden 74 %.  
 
Fortsatt er overgangene mellom avdelinger internt en utfordring, tilsvarende når flere 
helseforetak er involvert.  Andel kreftpasienter ved Akershus universitetssykehus HF registrert i 
et pakkeforløp var 75 % i 3. tertial (tom november), som er innenfor målet på 70 %. 
 
Det vises for øvrig til omtale under pkt. 2.1.11 
 

• Sosialpediatere i barneavdelinger og tilbud om medisinsk undersøkelse til alle 
barn som avhøres ved Statens barnehus 

Barne og ungdomsklinikken (BUK) har etablert samarbeid med Barnehuset i Moss. Samarbeidet 
vil styrke det sosialpediatriske teamet og bidra til mer robust kompetanse ved Akershus 
universitetssykehus HF. I teamet inngår barnelege, ortoped, sekretær, sykepleiere, samt 
personell fra avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH) og avdeling habilitering. 
Teamet tar i mot og undersøker barn henvist fra barnevernet, politiet og andre avdelinger ved 
Akershus universitetssykehus HF.  

 
• Tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep 

Akershus universitetssykehus HF har, sammen med OUS, forhandlet ferdig avtale med 
Overgrepsmottaket ved Oslo kommunale legevakt. Signering ikke avsluttet i påvente av 
avklaringer fra Helse Sør-Øst vedrørende deltakelse fra sykehus i Oslo.  
 

• Helsedirektoratets nasjonale opplysningskampanje i 2016 for symptomer på 
hjerneslag 

Opplysningskampanjen er fulgt opp ved å henge opp plakater og legge ut informasjons-
materiell på slagenheten, samt at det ble fokusert på kampanjen ifm. arrangementet Hjerneuka i 
uke 47. 
 
Informasjon om kampanjen er også lagt ut på foretakets facebookside, på internett og Akershus 
universitetssykehus HF.no. 
 

• Samarbeid med kommunene om helsetilbud til asylsøkere og flyktninger 
Foretaket har egen koordinator for mangfold, likeverd og migrasjonshelse for å styrke arbeidet 
med likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen 
Koordinator har vært med i planlegging av kurs for Likeverdige helsetjenester for eldre med 
minoritetsbakgrunn i Akershus fylke. Kurset er i regi av Utviklingssenteret for sykehjem med 
samarbeidspartnere.   
I løpet av høsten har koordinatortjenesten besøkt Hurdal Leirstad mottak og Husebyvangen 
mottak, samt hatt kontakt med helsepersonell på Bjørnebekk statlige mottak. Kontakt ble tatt 
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på grunnlag av tilbakemelding om utfordringer, både fra avdelingene og asylmottakene, knyttet 
til transport av beboere fra Akershus universitetssykehus HF til mottakene. 
Temaer ved kontakt har vært asylsøkeres rettigheter i spesialisthelsetjenesten, avklaringer om 
transport til og fra sykehus, fokus på barn som pårørende og undervisningsmateriale for 
beboere. 
Det er etablert felles tolketjeneste for OUS, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas 
sykehus, og i 2016 har det vært jobbet mye med å etablere riktig tolkebruk på Akershus 
universitetssykehus HF. 

 

• Samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- og velferdsetaten  
Det gjennomføres kvartalsvise samarbeidsmøter med NAV Arbeidslivssenter hvert år, også i 
2016. Akershus universitetssykehus HF benytter i tillegg Arbeidslivssenteret til å holde interne 
kurs for ledere og tillitsvalgte knyttet til sykefraværsforebygging- og oppfølging. NAV har 
bidratt inn i arbeidsmiljøarbeidet i ulike enheter på Akershus universitetssykehus HF med 
bistand i form av prosessveiledning, råd og annen bistand. NAV har også bidratt inn i 
samarbeid på foretaksnivå knyttet til partssamarbeidet innen IA. 

 
Støttefunksjoner 

• Nasjonal nødmeldingstjeneste 
Ansvaret for nødmeldetjenesten i Oslo og Akershus er lagt til Oslo universitetssykehus. 

 
Ledelse, bemanning, arbeidsmiljø og HMS 

• Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene 
Akershus universitetssykehus HF har siden 2015 arbeidet spesielt med sengeoptimalisering og 
ressursstyring. Arbeidet startet opp som et kapasitetsprosjekt, senere kalt kapasitetsprogrammet. 
Arbeidet har avdekket en rekke forbedringsområdet, som er fulgt opp med tiltak. Foretaket har 
som følge av forbedringsarbeidet hatt en positiv driftsutvikling, med økt aktivitet, redusert 
ventetid, færre fristbrudd og redusert korridorbelegg. Forbedringsarbeid relatert til 
aktivitetsplanlegging, bemanningsplanlegging og arbeidsplaner er omtalt nærmere i kapittel 2.1 
Ressursstyring og ledelse 
 

• Ledelse og lederutvikling 
Akershus universitetssykehus HF har utviklet et mellomlederprogram som baseres på foretakets 
mål og oppdrag når det gjelder innføring av pasientforløp/ andre prioriterte utviklingsprosjekt. 
Neste gjennomføring har hatt opptak november-desember 2016 og oppstart januar 2017. 
Programmet vil ha en tett kobling til budsjettprosess med tilhørende tiltak for 2017. I 
introkurset for ledere brukes en hel dag til temaet kvalitet og forbedringsarbeid. 
 

• Faste stillinger, heltid og vikarer 
Foretaket har fortsatt sterk kontroll på hjemmel for midlertidige tilsettinger. Andel fast ansatte 
og andel deltid var ganske stabil i 2016. 

 
• Bemanning tilpasset til aktiviteten 

Det vises til omtale under pkt. 2.1.10 
 

• Nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell- og 
kompetansebehov 

Foretaket følger opp ift. regional plan og deltar i det regionale arbeidet.  
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• Bemanningsplanlegging og kompetanseplaner 
Akershus universitetssykehus HF er i gang med å planlegge sommerferieavviklingen 2017. 
Samsvar mellom bemanning og aktivitet vektlegges. Det arbeides med å få på plass rutiner og 
verktøy som understøtter aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Det vises for øvrig til omtale 
under kapittel 2.1.13. 
 

• Pasientsikkerheten og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
Målrettet innsats å få bedre struktur på arbeidet i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (KPU) startet andre tertial 2016. Arbeidet med omstrukturering vil 
fortsette i 2017. Utvalgsstrukturen på divisjons-/klinikknivå skal gjennomgås og vedtas. 
Vernetjenesten involveres Kvalitets- og arbeidsmiljøgruppene (KAM-grupper) , slik at  
arbeidsmiljø- og HMS perspektivet kommer frem, blant annet i oppfølging av uønskede 
hendelser. Prosedyren for KAM skal revideres etter at ny utvalgsstruktur er vedtatt i 2017. Fra 
og med 2016 har HMS-sjef møterett i foretakets KPU og kvalitetssjef møterett i HMS-utvalget, 
for å styrke samarbeid og koordinering på tvers.. 
Avdelingssjefene for hhv HMS og Kvalitet planlegger deltakelse i KAM-utvalgene 
(Avdelingenes kvalitet- og arbeidsmiljøgruppe) for å diskutere arbeidsform mm.  
 
 

• Rekruttering av kvinnelige ledere 
Sykehusledelsen har en balansert kjønns-sammensetting, og har i løpet av 2016 rekruttert to 
kvinnelige direktører. 
 

• Medarbeiderundersøkelsen 
I medarbeiderundersøkelsen 2016 svarte 59 % at de har vært involvert i forrige 
medarbeiderundersøkelse. Det elektroniske handlingsplansystemet viser at ved 79 % av 
enhetene har mer enn 80 % av de ansatte deltatt i oppfølgingsarbeidet etter forrige Pulsmåler. 
Akershus universitetssykehus HF har 392 elektroniske HMS handlingsplaner, hvor 134 er 
oppdatert i 3. tertial 2016. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som en del av leders 
HMS-ansvar, er tema i Akershus universitetssykehus HF lederskole. Se for øvrig egen sak om 
Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2016 
 
Forskning, innovasjon og utdanning 

• Synliggjøring av utdanningsaktivitet 
Rapporteres ved behov og på forespørsel fra HSØ. Det samarbeides med sykehus i 
hovedstadsregionen innenfor noen kritiske utdanninger  

 
• Leger i spesialisering (LIS) 

Det arbeides med dette. Nytt Lis legeforløp ikke ferdig utarbeidet fra Helsedirektoratet. LIS er 
fast ansatt og gjennomstrømnings-stillinger koordineres. Leger med veilederkompetanse i 
foretaket er kartlagt.  

 
• Ny spesialitetsstruktur for leger i 2017 

Foretaket deltar i dette arbeidet.  
 
• Kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning 

Det har vært arbeidet strategisk og målrettet med kompetanseutvikling, utvikling av gode 
læringsarenaer og praksisplasser. Dette innebærer ordinære driftsoppgaver, men også utvikling 
av nye tiltak.  
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Implementering av prosedyre for kompetansestyring for alle sykehusets enheter har pågått 
gjennom hele året. Prosedyren er et verktøy for ledere på alle nivå for å planlegge, gjennomføre 
og evaluere kompetanseutvikling. “Kompetansehuset”, et verktøy som skal gi en lettfattelig 
oversikt over ulike læringsmuligheter/opplæring ved Akershus universitetssykehus HF, er under 
utvikling. Kompetansehuset er tilgjengelig på helseforetakets nettsider. 

 
Kompetansemodulen i GAT brukes av et økende antall enheter ved helseforetaket til  å 
registrere og dokumentere ansattes kompetanse. Sjekklister i Læringsportalen brukes som et 
hjelpemiddel til dokumentasjon av opplæring. Nytt av året er at et utvalg gjennomførte kurs, 
dokumentert i Læringsportalen, overføres til GAT kompetansemodul. 
 
E-læring er et viktig virkemiddel for opplæring. Det er en økende interesse for utvikling av e-
læringskurs. Etter en større oppgradering av Læringsportalen er det nå mulig å gjennomføre 
mange kurs på nettbrett og smarttelefon. E-læringsskolen er i endring og kommer med et nytt 
konsept neste år. Akershus universitetssykehus HF har i overkant av 400 kurs i sin kurskatalog, 
de fleste produsert ved helseforetaket. Antall gjennomførte e-læringskurs er ca. 45 000 og HSØs 
langtidsmål om gjennomføring av minimum 4 kurs pr ansatt er nådd to år før tiden.  
 
Nyansattprogrammet ble arrangert 10 ganger i 2016 med til sammen 431 deltagere. 
 
950 studenter fra bachelorutdanningene og 100 studenter fra videreutdanningene har hatt 
praksisstudier ved helseforetaket. I tillegg er det gitt undervisning for 670 medisinstudenter. 
Sammen med høgskolene arbeides det systematisk for å øke antall praksisplasser og utvikle 
Akershus universitetssykehus HF som læringsarena for studentene. I 2016 har et 2-årig 
samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og Høgskolen i Oslo og Akershus med kombinerte 
stillinger pågått. Hensikten er å finne ut om dette bidrar til bedre kvaliteten på studentenes 
praksisnære læring, samt styrke samarbeidet mellom praksisstedene og høgskolen. Det er inngått 
et formelt samarbeid om praksisplasser for elever ved helsesekretærutdanningen ved Jessheim 
videregående skole. Elevene har hatt en lengre praksisperiode ved ulike enheter på sykehuset. 
Dette var positivt både for alle involverte, og det arbeides for å utvikle tilbudet videre.  
 
Helseforetaket har hatt 31 utdanningsstillinger for sykepleiere i videreutdanning. Akershus 
universitetssykehus HF har samarbeidet med HiOA om å utvikle et nytt studie i akuttsykepleie, 
som starter januar 2017. 24 ansatte fra ulike profesjoner ved helseforetaket har gjennomført 
studie i kunnskapsbasert praksis (KBP). Totalt har 118 ansatte utdanningen. Ansatte med KBP 
utdanning bidrar til å understøtte gode læringsmiljø for ansatte og studenter og jobber med 
konkrete faglige temaer som enhetens leder ser behov for. Eksempler er utvikling av 
fagprosedyrer til bruk i Akershus universitetssykehus HF, som deles nasjonalt via 
Kunnskapssenteret eller forbedret informasjonen pasienten. 
 

• Brukermedvirkning i forskning 
En arbeidsgruppe nedsatt av Felles forskningsutvalg (FFU) har i samarbeid med brukerutvalget 
utarbeidet forslag til organisering av strukturert brukermedvirkning i forskningen. Dette er nå 
satt i system, og brukerrepresentanter bidro i planleggingen av ulike forskningsprosjekter i løpet 
av 2016. 

 
• Kliniske studier 

Akershus universitetssykehus legger stor vekt på å styrke klinisk forskning. Det er ansatt to 
koordinatorer for kliniske studier i Medisinsk divisjon. De samarbeider tett med Inven2 om 
utforming av avtaler med sponsorer som ønsker å gjøre kliniske studier på sykehuset, og 
tilrettelegger for igangsetting av egeninitierte kliniske studier. Det arrangeres årlige kurs i Good 
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Clinical Practice (GCP kurs) ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med regional 
forskningsstøtte på OUS.  Som partner i det nasjonale forskningsinfrastruktur-nettverket 
NorCRIN, mottar Akershus universitetssykehus finansiering fra Norges forskningsråd. Høsten 
2016 ble det etablert en regional infrastruktur for translasjonsforskning ledet av Akershus 
universitetssykehus.   
 

• Nasjonale forskningsnettverk 
Forskere ved Akershus universitetssykehus deltar i nasjonale og internasjonale tematiske 
nettverk innenfor ulike fagområder, og flere av forskerne er med i ledelsen av K.G. Jebsen 
sentre. Noen forskningsnettverk koordineres fra Akershus universitetssykehus, bla. OCHER 
(Oslo Communication in Healthcare Education and Research group). Avdeling for 
helsetjenesteforskning har siden januar 2013 hatt rollen som koordinator av et nasjonalt 
helsetjenesteforskningsnettverk. Dette er den sjette nasjonale satsingen i regi av NSG.  

 
• Innovasjoner og Måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene 

Innovasjon er et satsingsområde for Akershus universitetssykehus. Sykehuset har etter hvert fått 
en del erfaring med tjenesteinnovasjon. Arbeidet med forskningsdrevet innovasjon er i 
startfasen. Sykehuset tilbyr juridisk rådgivning knyttet til avtaler med eksterne firmaer om 
utviklingsprosjekter ved Akershus universitetssykehus. I 2016 ble det igangsatt et arbeid med 
utarbeidelse av retningslinjer for innovasjonsarbeid og kommersialisering av innovasjoner.   

 
Akershus universitetssykehus har gjennom flere år arbeidet med tjenesteinnovasjon, og har gjort 
en omfattende utprøving av et system for melding og oppfølging av innovasjoner. Sykehuset 
har bidratt til Helse Sør-østs arbeid med å utvikle innovasjonsindikatorer for helseforetakene. 
Forslaget er presentert i en rapport fra NIFU.  
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4. RAPPORTERING FOR KRAV OG RAMMER 2016 
4.1. Organisatoriske krav og rammer 
Innkjøp og logistikk 

• Analyse av praksis for vareforsyning 
Akershus universitetssykehus HF ved innkjøp og forsyning har gjennomført en analyse som gir 
oversikt over vår praksis innenfor vareforsyning.  Denne ble oversendt HSØ i første kvartal 
2016. 
 

• Endring i helseforetaket, basert på funnene i analysen 
De fleste av foretakets tiltak etter funnene i analysen blir utført i forbindelse med utrulling av 
Forsyningsportører (servicemedarbeidere) på post/avdeling. Resterende tiltak er avhengig av 
SP/HSØ for utvikling av bl.a. regional ERP. Dette er beskrevet i analysen. 
 

• Tap på forsinket avtaleimplementering 
Måleparameter “Tap på forsinket avtaleimplementering” har vært forsinket fra 
Sykehuspartner/HSØ og har ikke vært implementert ute på HFene i 2016. Implementering og 
igangsetting vil skje fra og med 2017. 
 

• Videreutvikling av felles måleparametre 
Akershus universitetssykehus HF bidrar inn med tid og ressurser for å videreutvikle øvrige felles 
måleparametere. 
 
Melding av alvorlige hendelser 
Foretaket har meldingsrutiner for melding av alvorlige feil innenfor området medisinteknisk 
utstyr, EPJ og PAS. Manuelle rutiner ved bortfall av EPJ og PAS er tilgjengelige. 
 
Det arbeides med å samordne prosedyrene på dette området. Prosedyren “Akershus 
universitetssykehus HF Oversikt over ivaretakelse av alle typer meldeplikter for uønskede 
hendelser relatert til ansatt/ pasient/ kvalitet, inkludert forbedringsforslag” skal revideres. 
Prosesskart for “Meldeplikt ved uønskede hendelser som involverer medisinsk utstyr/medisinsk 
teknisk utstyr” er revidert. 
 
I revideringen er meldeplikt og meldeflyt til DSB og Helsedirektoratet tydeliggjort. 
Videre vil meldeplikten til DSB bli tydeliggjort i revideringen av pasientskjemaet for uønskede 
hendelser i EQS. 
 
Oppfølging av avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 
ivaretakelse av informasjonssikkerhet Etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av 
avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet 
 
Akershus universitetssykehus HF vil i løpet av 2017 innføre beslutningsstyrt tilgang for EPJ i 
forbindelse med prosjekt regional EPJ standardisering. Dette vil lukke riksrevisjonens avvik om 
ivaretakelse av informasjonssikkerheten. 
 
Redningsledelse ved hovedredningssentralene og i lokale redningssentraler 
Som følge av nye politidistrikt og brev fra Helsedirektoratet har Akershus universitetssykehus 
HF oppnevnt representanter til lokale redningssentraler (LRS). Brev, datert 06.07.16 sier: I 
forbindelse med overgang fra 27 til 12 politidistrikter (Nærpolitireformen) på fastlands-Norge 
er det fastsatt en overgangsordning for LRS som innebærer at eksisterende LRS opprettholdes 
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med gjeldende sammensetning fram til nye lokale redningssentraler kan etableres i ny 
organisasjonsstruktur 
 
Det vises til kapittel 5.1 
 
Sykehusbygg HF  

• utarbeide tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, med prioritering av tilstandsgrad 2 og 3, 
som korresponderer med et tilstrekkelig budsjett for oppgradering 

Det utarbeides årlig tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner som legges til grunn i budsjettarbeidet. 
Akershus universitetssykehus HF har etablert et investeringsutvalg med representasjon fra alle 
divisjoner og aktuelle staber. Det gjennomføres relativt omfattende prosesser for å få oversikt 
over behov innen bygg, IKT og MTU, samt bidra til synligjøring og prioritering av disse 
områdene.  

• bruke Sykehusbygg HF i alle prosjekter over 500 millioner i alle faser 
Foretaket følger retningslinjene fra Helse Sør-Øst. Pt ingen aktuelle byggeprosjekter  
 

• kartlegge tilstandsgraden for sine bygg i 2016, under veiledning av Sykehusbygg HF som 
administrerer databasen 

Akershus universitetssykehus HF oppdaterer tilstandsgradene regelmessig annethvert år i 
databasen MultiMap for alle eide lokasjoner  
 
 

4.2. Økonomiske krav og rammer  
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 
Årsresultat 2016 
 
Beløp i 1000 kroner Vederlagstabell i oppdrag og 

bestilling 2016 
Foreløpig regnskap 2016 

Basisramme 5 890 678 5 638 201 
herav kvalitetsbasert finansiering 30 246 30 246 
Forskning 41 799 41 799 
Statlige tilskudd 1 901  1 901 
ISF-refusjoner 1 960 954 1 943 609 
Inntekter i alt 2016 7 895 332 7 655 756 
 
Beløp i 1000 kroner Krav i oppdrag og bestilling 

2016 
Foreløpig regnskap 2016 

Årsresultat Minimum 144 000 8996 
 
Foretaket legger til grunn Helse Sør-Østs føringer og rammebetingelser i økonomistyringen. 
 
Foreløpige regnskapstall viser at foretaket har et overskudd ca. 9 mill. kr på årsbasis. Resultatet 
har bedret seg gradvis i løpet av året, men sluttresultater er relativt langt unna målsetningen.  
Utgifter til legemidler på H-resept og dyre kreftlegemidler, samt utgifter til 
behandlingshjelpemidler, viser fortsatt stort negativ avvik. Også gjestepasientkostnadene viser et 
negativt kostnadsavvik.  
 
Utgifter til lønn og innleie er lavere enn budsjettert og driftsinntektene er høyere enn 
budsjettert. 
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4.3. Aktivitet i 2016 
 
Aktivitet i 2016 Somatikk VOP  BUP TSB 
DRG-poeng (døgn, dag , poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til " sørge 
for" -ansvaret 
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 93 199    
• Oppnådd resultat 2016 92 324    
• Avvik fra krav -875    
Pasientbehandling 
Antall utskrivninger døgnbehandling  
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 63 102 3 715 100 785 
• Oppnådd resultat 2016 62 650 3 723 118 763 
• Avvik fra krav -452 +8 +18 -22 
Antall liggedøgn døgnbehandling  
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 238 709 65 115 6 351 21 718 
• Oppnådd resultat 2016 217 279 63 304 7 501 17 151 
• Avvik fra krav -21 430 - 2 437 +1 150 -4 639 
Antall oppholdsdager dagbehandling  
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 29 358 0 2 280 0 
• Oppnådd resultat 2016 30 444 0 0 0 
• Avvik fra krav +1 086 0 -2 280 0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 274 134 133 263 88 800 26 138 
• Oppnådd resultat 2016 281 935 138 323 77 446  27 181 
• Avvik fra krav +7 801 +5 060 -11 354 +1 043 
 
Ved BUPs overgang til DIPS ble dagoppholdene fjernet og konvertert til døgn eller poliklinikk. 
Det store negative avviket på BUP poliklinikk skyldes at man over flere år har telt 
konsultasjoner dobbelt. Dette ble oppdaget etter overgangen til DIPS og tallene i 2016 og i 
budsjett 2017 er korrigert for denne feilen. For de øvrige områdene ligger poliklinisk aktivitet 
over måltallene. 
 
Det negative avviket på DRG-poeng skyldes i hovedsak lavere effekt av ny logikk og vektsett 
for 2016 enn det som ble estimert høsten 2015. 
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5. ANDRE RAPPORTERINGER 
5.1. Oppfølging av det systematiske arbeidet med beredskap og 

forebyggende sikkerhet  
Status for beredskapsplaner 
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har  

• Rammeplan som beskriver oppgaver- og ansvarsfordeling, beskrivelse av 
beredskapsledelse, samt gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Overordnet beredskapsplan og hendelsesbaserte delplaner som beskriver hvordan ulike 
uønskede hendelser skal varsles og håndteres (internt og eksternt). Det pågår arbeid 
med delplan for personellplanlegging ved kriser, som skal implementeres i 
organisasjonen 

• Sentrale funksjoner har tiltakskort  
 
Beredskapsplanverket oppdateres årlig, samt ved behov. Beredskapsplanverket finnes 
elektronisk i kvalitetsstyringssystemet, og alle enheter skal ha oppdatert papirversjon av 
beredskapsplaner med delplaner, tiltakskort og lokale planer i egen perm på forhåndsdefinert 
sted.  
 
Sykehuset har samarbeidsavtale med alle kommuner og bydeler knyttet til beredskap og 
akuttmedisinsk kjede. Avtalen med kommunene ble revidert i 2016 og det er utarbeidet 
handlingsplan for prioriterte oppgaver fremover. 
 
Ahus har, som følge av nye politidistrikt og brev fra Helsedirektoratet, oppnevnt representanter 
til lokale redningssentraler (LRS). Brev, datert 06.07.16 sier: I forbindelse med overgang fra 27 
til 12 politidistrikter (Nærpolitireformen) på fastlands-Norge er det fastsatt en 
overgangsordning for LRS som innebærer at eksisterende LRS opprettholdes med gjeldende 
sammensetning fram til nye lokale redningssentraler kan etableres i ny organisasjonsstruktur. 
 
Øvingsaktiviteter 
Beredskapsplanverket beskriver at det skal gjennomføres minimum tre øvelser årlig, herunder 
varslingsøvelser, spilløvelser og fullskalaøvelser med interne og eksterne hendelser både med og 
uten markører.  
Vi samarbeider årlig med Øst Politidistrikt/Romerike, Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen og Oslo universitetssykehus/prehospitale tjenester i øvelser. Scenario har vært 
brann- og evakuering på sengeområde med evakuering av reelle pasienter. Det utarbeides 
evalueringsrapporter og tiltaksplaner med ansvar og frister etter øvelsene. Ahus deltar i 
planlegging og gjennomføring av øvelser med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Vi deltar som evaluatorer ved øvelser i andre sykehus i Helse Sør-Øst, samt ved øvelser i regi av 
Øst Politidistrikt/Romerike, kommuner og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Oppfølging av sikkerhetsloven 
Ahus mottok 07.03.16 brev fra Helse Sør-Øst om oppfølging av sikkerhetsloven. 
Foretaket har i henhold til bestilling gjennomført følgende aksjonspunkter: 
• 10.05.16 vedtok foretaket å etablere en sikkerhetsorganisasjon  
• 21.06.16 ble anmodning om sikkerhetsklarering for personell oversendt HSØ 
• Følgende dokumenter ble utarbeidet og vedtatt 29.11.16 

o Grunnlagsdokument for sikkerhet 
o Rutine for håndtering av sikkerhetsgraderte dokumenter 
o Instruks for sikkerhetsleder/personellsikkerhetsansvarlig 
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o Instruks for informasjonssikkerhetsansvarlig/datasikkerhetsansvar 
• Godkjent k-skap for oppbevaring av dokumenter og annet nødvendig material ble anskaffet 
• 19.12.16 ble egenerklæring oversendt Helse Sør-Øst 
De ansatte som arbeider med beredskapsplanverk og planlegging av øvelser er ikke 
sikkerhetsklarert 
 
Oppfølging av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende 
vold (PLIVO) 
Oppfølging av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold er 
ikke aktuelt for Ahus, da vi ikke har ansvar for nødetater. Det skal utarbeides en delplan for 
PLIVO som intern hendelse, og vi er i kontakt med Øst Politidistrikt/Romerike med hensikt å 
planlegge en øvelse medio 2017. 
 
Oppfølging av rapport om nasjonal legemiddelberedskap 
Ahus har en aktiv Legemiddelkomité (LMK) som ledes av fagdirektør, og har 8-10 møter pr. år. 
Sykehusapoteket Lørenskog er representert i LMK med apoteker som medlem og en farmasøyt 
som sekretær. Ahus har egen legemiddelkoordinator. Legemiddelkoordinator fungerer også som 
mangelkontakt. Legemiddelkoordinator deltar i ukentlige legemiddelmangelmøter med Det 
nasjonale senteret for legemiddelmangel på OUS. 
 
Det er ikke gjennomført egen ROS analyse for beredskapslager, men Ahus har antidotlager 
tilpasset størrelsen på sykehuset og basert på anbefalingene fra Giftinformasjonssentralen. 
Somatiske enheter i Ahus benytter elektronisk lagerstyring av sine medikamentrom. Alle lager er 
satt opp med maksimumsnivå for alle vanlige legemidler tilsvarende et forventet ukesforbruk. 
Automatisk gjenbestilling fra Sykehusapoteket skjer når nivåene er kommet ned til 2 døgns 
forbruk. Enhetene i divisjon psykisk helsevern tar i bruk samme elektroniske 
lagerstyringssystem i løpet av 2017. Vedlikehold av lagernivåene er et kontinuerlig samarbeid 
mellom legemiddelansvarlig sykepleier og logistikkansvarlig farmasøyt. 
 
Sykehusapoteket har i tillegg til dette et lager for de legemidlene som er forbruksvarer på 
sykehuset. 
 
Risikoanalyser og sikring av god beredskap for kritisk infrastruktur  
Ahus har i 2016 deltatt i en nettverksgruppe i Helse Sør-Øst, hvor målet har vært å komme 
frem til en omforent metodikk for å sette riktig status og robusthet, ved hjelp av tilstandsgrader, 
på kritiske systemer. Arbeidet har resultert i en mal for hvordan dette skal gjøres. Ahus er et av 
to foretak som har gjennomført en pilot på bruken av malen. Dette ble gjennomført på intern 
gassforsyning i desember 2016. 
 
ROS analyse på vannforsyning er gjennomført i 2016, både eksternt og i internt nett, både med 
hensyn til levering- og vannkvalitet.  
Ahus har de to siste årene slitt med utilstrekkelig selektivitet i strømforsyningen. Det er 
gjennomført ROS-analyse av elektro infrastruktur i forbindelse med etablering av tiltak for å 
løse problemet. Opplæring for 24/7 tilstedeværende personell har vært prioritert for å bedre 
kunne håndtere kritiske situasjoner raskt uten å måtte tilkalle bakvakter (kortere responstider). 
Ahus gjennomfører tilstandsvurderinger annethvert år på bygg og kritisk infrastruktur, og 
gjennomfører årlig vedlikehold og ettersyn på kritisk infrastruktur.  
 
Helseforetaket drifter ikke kritiske IKT systemer selv, det gjør Sykehuspartner. Det er etablert 
hendelsesbasert delplan for svikt i IKT/telefoni. Ahus har en IKT beredskapskoordinator som 
er kontaktleddet mellom Ahus og Sykehuspartner. 
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En større analyse av konsekvensene med bortfall av ulike kritiske IKT systemer ble 
gjennomført i 2013. En ROS analyse om bortfall telefoni både på Nordbyhagen og lokasjon Ski 
sykehus er gjennomført i 2016. 
 
Oppfølging av rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst 
Arbeidet med å gjennomføre en sikringsrisikoanalyse startet opp i januar 2015. Veilederen 
«Sikringsrisikoanalyse i sykehus» fra Helse Sør-Øst, samt Norsk Standard 5832:2014 
«Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – krav til sikringsrisikoanalyser» er bakgrunn 
for arbeidet. 
Prosjektet er forankret i sykehusledelsen og er organisert med en styringsgruppe og en 
prosjektgruppe. 
 
Ahus har mange lokalisasjoner og har derfor valgt å dele prosjektet i 2 faser. Fase 1 innebærer å 
gjennomføre sikringsrisikoanalysen av hovedbygget på Nordbyhagen. Anbefalingsrapport er 
overlevert til styringsgruppen og vedtak ble fattet 29.11.16. Det jobbes nå med å utarbeide en 
realistisk implementeringsplan innenfor økonomiske rammer. 
 
Fase 2 er en tilsvarende analyse ved eksterne lokalisasjoner og sykehusets barnehager. Arbeidet 
er påbegynt og planlegges ferdigstilt innen sommeren 2017. 
 
 

5.2. Oppfølging av andre oppdrag 
Kvalitet i rapporteringer til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Avdeling for endokrinologi har i 2016 implementert NOKLUS, et kvalitetsregister for 
diabetespasienter. Avdelingen blir Norge største leverandør av data til registeret. 
Det er lagt til rette for å starte registrering i Hjertestansregisteret og Traumeregistert fra primo 
2017. 
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 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 
 

6. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 

6.1 Faglig og demografisk utvikling 

6.1.1 Kapasitet 
Befolkningen vokser betydelig i hele Akershus sykehusområde, og ventes å gjøre det i årene 
fremover. Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivinger (MMMM) viser en vekst på ca. 6 
prosent i planperioden. Andelen eldre over 67 år vil øke med 0,7 prosentpoeng. 
Aktivitetsveksten vil derfor kunne bli noe høyere enn befolkningsveksten. I økonomisk 
langtidsplan ble det lagt til grunn en forventning om samlet aktivitetsvekst på om lag 8 prosent i 
perioden.  

Omregnet i kapasitet tilsvarer veksten et økt behov for somatiske senger i størrelsesorden 15 
per år i de neste fire årene. Innen psykisk helsevern og rusbehandling vil befolkningsveksten 
først og fremst påvirke den polikliniske aktiviteten, der det vil bli et behov for i overkant av 20 
flere konsultasjonsrom i perioden.  

Utfasing av Vestby kommune fra opptaksområdet, tentativt i 2018, vil bidra til å begrense 
veksten i kapasitetsbehovet for lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling i Follo med 
omtrent fire senger og åtte konsultasjonsrom, men vil også redusere behovet innen 
sykehusbasert psykisk helsevern og somatikk med henholdsvis fem og 20 senger.  

Delvis utfasing av Alna bydel, tentativt i 2020, vil gi redusert kapasitetsbehov tilsvarende 51 
somatiske senger. Samtidig vil avlastningsavtalen med Diakonhjemmet opphøre, noe som øker 
behovet tilsvarende 27 senger. Psykisk helsevern og rusbehandling vil ikke påvirkes, ettersom 
disse funksjonene i første omgang vil forbli i Akershus sykehusområde. En eventuell innfasing 
av Glåmdalskommunene i opptaksområdet vil skape behov for ytterligere kapasitet både i 
somatikk og psykisk helsevern på Nordbyhagen for å ivareta områdefunksjoner som nå 
håndteres av Sykehuset Innlandet.  

6.1.2 Fag 
Det er viktig å styrke pasienttilbudet innen områder der det er eller ventes å bli stor 
aktivitetsvekst fremover. Dette gjelder fagområder som kreft, hjerte- og karsykdom, nyresvikt 
og psykisk helsevern. For å sikre gode og sammenhengende forløp, vil det være nødvendig å 
etablere spesialiserte tilbud på noen områder der pasientene i dag må sendes til andre sykehus. 
PCI-tilbudet som ble etablert i 2016, bør trappes opp til et fullverdig PCI-senter som planlagt. 
Etablering av tilbud om trombektomi vil styrke kvaliteten på pasientforløpet for 
hjerneslagpasienter; en betydelig pasientgruppe som har behov for rask behandling. 

Opptaksområdets størrelse gjør Akershus universitetssykehus til landets største akuttsykehus 
med flere akuttpsykiatriske innleggelser enn noe annet norsk sykehus. Det somatiske 
akuttmottaket på Nordbyhagen tar i snitt imot hele 120 pasienter i døgnet. Til tross for 
kontinuerlig utvikling for å sikre god oppfølging og flyt gjennom mottak, oppleves 
driftssituasjonen ofte kritisk, med flere pasienter enn det er sengekapasitet til. Styrking av 
mottaksmedisinen og økning av antall observasjonsplasser vil derfor bli svært viktig for å kunne 
gi god og rask behandling til en stadig økende befolkning. 
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Barne- og ungdomsklinikken overfører i dag de aller sykeste barna til Oslo universitetssykehus 
for intensivbehandling. Situasjonen blir utfordrende når flere alvorlig syke barn behøver 
overvåkning samtidig. Det er derfor ønskelig å styrke sykehusets eget intensiv- og 
intermediærtilbud til denne pasientgruppen. 

I tillegg må sykehuset tilpasse seg det økende antallet eldre pasienter. Mange av disse har 
kroniske og sammensatte tilstander. For å gi disse pasientene gode og sammenhengende 
behandlingsforløp, vil det være avgjørende at helsepersonell fra flere fagområder samarbeider 
tett. Det er også viktig å skape gode overganger mellom omsorgsnivåene for pasienter som har 
behov for videre oppfølging av primærhelsetjenesten.   

For perioden 2017-30 har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; eldremedisin, 
kreft, den kritisk syke pasient, samt psykisk helsevern og rusbehandling. 

De siste årenes arbeid med kapasitet og kapasitetsutnyttelse i sykehuset har vist at godt planlagte 
opphold gir mest effektive pasientforløp. Videre ser man et økende behov for samarbeid på 
tvers av fag og spesialiteter, slik at pasientene får mest mulig helhetlig oppfølging. Dette er 
positivt både for pasienter og fagmiljøer. Et sentralt spørsmål vil være hvordan de gode 
forløpene skapes, og hvem som må samarbeide nært for å realisere dem. 

Både medisinsk og pasientopplevd kvalitet henger nøye sammen med de gode pasientforløpene. 
Dette gjelder også for de akutte innleggelsene. Ved å planlegge godt, se den enkelte pasient og 
følge med på hvordan tilstanden er, vil det både oppleves og faktisk være tryggere å være 
pasient ved Akershus universitetssykehus. Et viktig grep vil være å orientere aktiviteten om 
pasienten. Det er derfor aktuelt å etablere tematiske sentre, der fagpersoner og funksjoner 
samles om pasientforløpene. De faglige satsingsområdene vil være naturlige førstevalg for en 
slik måte å jobbe på. I sykehusets utviklingsplan er det lagt opp til å etablere tematiske sentre for 
eldremedisin, kreft og sykehusbasert psykisk helsevern. Det foreslås en trinnvis opptrapping 
som skal lede til etablering av fullverdige sentre. 

6.1.3 Teknologi 
Som del av den regionale IKT-satsingen vil det foregå fornying av både infrastruktur og 
løsninger i årene som kommer. I 2017 er det planlagt et omfattende arbeid knyttet til fire store 
delprogrammer under programmet Regional klinisk løsning; regional elektronisk pasientjournal, 
regional kurve og medikasjon, regional laboratorium fagsystem samt forbedret RIS og regional 
PACS(fagsystem bildediagnostisk avdeling). Disse fire aktiviteter vil involvere mange ansatte på 
sykehuset, med behov for opplæring og innføring av nye rutiner. Satsingen skal gi bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i 
pasientbehandlingen internt på sykehuset og mellom sykehusene i regionen. Sykehusene skal bli 
i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av digitale samhandlingsarenaer, for 
eksempel mulighet for selvbetjening gjennom helsenorge.no eller ved selvinnsjekk på sykehuset.  

Fornying av den regionale infrastrukturen for IKT ivaretas av felles tjenesteleverandør, 
Sykehuspartner HF, som har tilknyttet seg en ekstern partner med ansvar for bla dette området. 
For Akershus universitetssykehus er et løft innen infrastrukturmodernisering av stor betydning 
for mottak av de regionale delprogrammene under Regional klinisk løsning. Gjennom flere 
prosjekter de senere årene er det lagt til rette for en smidig overgang til en regional infrastruktur, 
og sykehuset bidrar i planleggingen av sykehusets infrastrukturmodernisering. 

Samtidig med de regionale prosesser har sykehuset egne satsningsområder innen utvikling og 
optimalisering av digitale verktøykasser. Disse er omtalt i sykehusets IKT- områdeplan for 
2017-2021.  
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Tilstrekkelig kapasitet og effektiv utnyttelse av diagnostiske verktøy er avgjørende for å 
opprettholde høy produktivitet i sykehuset. Den raske utviklingen innen teknologi og 
behandlingsmetodikk skaper behov for utskifting og nyanskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr. 
For eksempel vil utviklingen innen fag som urologisk og gynekologisk kreftkirurgi, i stor grad 
avhenge av etablering av robotkirurgi. Det vil også være nødvendig å videreutvikle det 
bildediagnostiske tilbudet med etablering av PET, blant annet for å gi mer presis 
kreftdiagnostikk. Ny kunnskap innen molekylærbiologi og utvikling av nye biomarkører vil få 
stadig større betydning, kanskje særlig innen persontilpasset behandling. Molekylære 
rutineanalyser har allerede en viktig plass i patologisk rutinediagnostikk, og må utvikles videre.  

6.1.4 Utdanning, kompetanse og forskning 
Sykehuset skal både bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell og sørge for at egne ansatte 
har kompetansen som behøves for å yte gode og moderne helsetjenester. Endringer i 
befolkningen og utvikling av teknologi i årene fremover vil gi nye utfordringer for foretakene 
som krever fleksibilitet og omstillingsevne. Utdanningen av helsepersonell må gjenspeile både 
samfunnets og helseforetakets fremtidige kompetansebehov. Det er nødvendig å samarbeide 
tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre en slik utvikling. Videreutdanningstilbud og 
spesialisering er avgjørende for at pasientene skal få en trygg, moderne og effektiv behandling. 
Forestående endring av spesialistutdanningen for leger og omlegging av medisinutdanningen vil 
stille krav til god oppfølging fra sykehusets side. 

Medisinske fremskritt er resultat av forskning og utvikling. Universitetssykehusene har et 
spesielt ansvar for å bidra til dette. Forskningsmiljøene ved Akershus universitetssykehus har 
hatt god utvikling de siste årene. Dette skyldes blant annet økende tilfang av eksterne 
forskningsmidler. For å styrke forskningen ytterligere, er det nødvendig å videreutvikle 
infrastrukturen for forskning. En solid forskningskultur må ligge til grunn, slik at gode 
forskningsgrupper kan bli enda bedre. Med økende behov for tverrfaglighet i 
pasientbehandlingen, vil det også være nødvendig å legge til rette for større bredde i 
forskningsgruppene, slik at flere yrkesgrupper jobber sammen om å legge grunnlaget for neste 
generasjons pasienttilbud. I dette ligger også utfordringer knyttet til behovet for nye verktøy og 
metodikk som krever en innovativ tilnærming.   

6.2 Forventet økonomisk utvikling 
De faste inntektene som Akershus universitetssykehus mottar fra Helse Sør-Øst, viser en årlig 
vekst på ca. 1 prosent korrigert for endringene i pensjon (5,57 mrd. kroner i 2016). Med 
aktivitetsforutsetningene i perioden forventes de variable inntektene å øke med ca. 40 mill. 
kroner årlig. Samlet vokser inntektene med ca. 100 mill. kroner årlig eller ca. 5 prosent i 
perioden frem til 2020 (ikke hensyntatt eventuelle endringer i opptaksområdet). 

Behovet for å reinvestere er betydelig allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til 
finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken 
flyttes fra drift til investeringer. Det er derfor lagt opp til en ambisjon om å øke 
overskuddsmålet mot slutten av perioden, fra 144 mill. kroner i 2017 til 200 mill. kroner i 2020. 
Ved oppnåelse av dette resultatmålet vil det i løpet av 2020 opparbeides en investeringsevne på 
ca. 250 mill. kroner, noe som i stor grad vil tilfredsstille det årlige reanskaffelsesbehovet, planer 
for utvikling behandling (nytt utstyr) samt oppsparing av egenkapital til fremtidige 
bygningsmessige utvidelser. 
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Følgende prinsipper ble lagt til grunn for foretakets innspill til økonomisk langtidsplan: 
- Inntekter i tråd med fremskrevet regional inntektsmodell og estimert aktivitetsvekst 
- Et resultatmål økende fra 144 mill. kroner årlig til 200 mill. kr årlig i 2020 for å dekke et 

stort og økende reinvesteringsbehov 
- Årlige effektiviseringskrav i størrelsesorden en til en og en halv prosent, tilsvarende ca. 100 

mill. kroner 
- Årlig realvekst i legemiddelkostnader med ca. seks prosent dekket av dagens 

finansieringsmodell. 
 
En vesentlig andel av omstillingsbehovet forventes realisert gjennom økt produktivitet, det vil si 
en vekst i aktiviteten med ca. to prosent, parallelt med en langt lavere vekst på kostnadssiden. 
Til tross for en betydelig effektiviseringsambisjon og en forutsetning knyttet til lavere vekst i 
legemiddelkostnader enn estimert av Sykehusapotekene, vil ikke dette alene være tilstrekkelig 
for å nå resultatmålene i langtidsplanen. Den årlige utfordringen knyttet til budsjettert 
resultatmål foreslås løst innenfor det enkelte budsjettår. Det må særlig vurderes om estimert 
økning IKT-kostnader fra Sykehuspartner kan reduseres eller forskyves i tid. 
 
Etter føringer fra Helse Sør-Øst er konsekvensene av overføring av Vestby kommune til 
Østfold eller Alna bydel til Oslo sykehusområde ikke innarbeidet i økonomisk langtidsplan for 
2017-20. Overføringene vil innebære et inntektsbortfall for Akershus universitetssykehus HF i 
størrelsesorden 200 mill. kroner knyttet til Vestby og 320 mill. kroner knyttet til Alna. I tillegg 
vil aktivitetsrelaterte kostnader for pasienter fra Vestby og Alna bortfalle, slik at den 
økonomiske effekten vil være henholdsvis ca. 140 mill. kroner og ca.125 mill. kroner. 
Overføringstidspunktene er ikke endelig fastsatt, men den økonomiske effekten må håndteres i 
fremtidige budsjetter. Det vil komme ytterligere behov for omstilling ved eventuell innfasing av 
kommunene i Glåmdalsregionen.  
 

6.3 Personell- og kompetansebehov 
I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-19 ble det utarbeidet en rapport om 
bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040. I denne ble det konkludert med at 
Akershus er det av sykehusområdene som kan forvente den sterkeste relative veksten i 
bemanningsbehov mot 2040; en vekst på hele 54 prosent.  
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Strategisk personell- og kompetanseplanlegging vil bli stadig viktigere, og gode systemer for 
bemanningsplanlegging og ressursstyring vil være en forutsetning for gode pasientforløp og 
effektiv drift. Nasjonal bemanningsmodell kan være et nyttig verktøy i planleggingen av 
fremtidig kompetansesammensetning. Det vil være nødvendig å sørge for gode og tilpassede 
tilbud om videreutdanning og spesialisering, samt å legge til rette for akademiske utdanningsløp 
for flere yrkesgrupper.  

6.4 Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og utfordringer 

6.4.1 Areal og tilstand 
Akershus universitetssykehus har sitt hovedsete på Nordbyhagen i Lørenskog kommune, men 
har aktivitet på i alt 19 lokaliteter innenfor sitt opptaksområde. Det meste av bygningsmassen er 
eid, men sykehuset leier også lokaler på totalt ca. 36 000 m2. Dette brukes for det meste til 
lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling. Leiekostnaden per år er betydelig. 
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Totalt areal (brutto) Eide arealer (brutto) Leide arealer (brutto) Total leiekostnad per år 

260 812 m2 224 892 m2 35 920 m2 88 288 082 kr 
 

Tilstanden for eide lokaler er i all hovedsak god. I 2015 hadde 90 prosent av bygningsmassen en 
tilstandsgrad svakere enn 1.2; typisk 1.4. Hovedbygget på Nordbyhagen har en gjennomsnittlig 
tilstandsgrad på 0,9. Bygget ble planlagt for høy utnyttelse og stor grad av fleksibilitet. Dette gir 
gode forutsetninger for effektiv drift i den somatiske virksomheten.  

Den gjennomsnittlige bygningsmessige alderen er 23 år. Bygg med tung infrastruktur 
(somatikk), bygg med lett infrastruktur (administrasjon & psykisk helsevern) og midlertidige 
bygg eller bygg under avvikling har en gjennomsnittsalder på henholdsvis 13, 26 og 67 år.  

De eldre bygningene på Nordbyhagen har varierende tilstandsgrad. Et mellombygg som i dag 
huser avdeling for illegale rusmidler har fått påvist soppskader i bærestrukturen. Det bør 
planlegges tiltak for dette bygget. 

Nye nord ble bygget for klinisk virksomhet på 70-tallet og utvidet i 2001 for å forberede 
hovedfasen av prosjektet Nye Akershus universitetssykehus HF. Etter innflyttingen i nytt 
sykehus i 2008, ble Nye nord bygget om for å huse pasienthotell, administrasjon og 
undervisningsfunksjoner. I 2012 ble skadelegevakten flyttet fra Lillestrøm sykehus til første 
underetasje i Nye nord. Det ble bygget en egen ambulanseinngang, undersøkelses- og 
behandlingsrom, samt to røntgenlaboratorier. 
For å avhjelpe kapasitetsbehovet som oppstod etter at opptaksområdet ble utvidet i 2011, ble 
deler av pasienthotellet bygget om til fullverdige sengerom, mens barselhotellet med 20 senger 
ble beholdt. Sengeposten i første etasje ble drevet på dispensasjon fra Arbeidstilsynet frem til 
sommeren 2016, da rommene ble oppgradert til gruppe 1. Rommene i barselhotellet og på øre-
nese-hals-enheten i første etasje har gruppe 0-status.  

Lokalbaserte aktiviteter innen psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling 
foregår dels i eide, dels i leide lokaler på Nedre og Øvre Romerike og i Follo. I Oslo er det kun 
leid areal. Noen av de leide lokalene ligger i tilknytning til eid areal, mens andre drives som 
separate enheter. Tilstandsgraden for eide bygg på utelokalitetene har en spredning på 1,0-1,7. 
Det er varierende grad av elastisitet, og noen aktiviteter kunne ha vært drevet effektivt på 
mindre areal, gitt bedre utforming. Den spesialpsykiatriske enheten på Lurud har det største 
enkeltbygget med 10 500 m2. 
 

6.4.2 Behov for bygningsmessige tiltak 

Etablering av strålebehandling 
For å møte det voksende behovet for strålekapasitet i regionen har Helse Sør-Øst besluttet at 
det skal opprettes nye stråleenheter ved områdesykehus. Kapasitetsutfordringer ved Oslo 
universitetssykehus gjør det nødvendig å få tilbudet på plass i 2020. Etablering av stråletilbud 
ved Akershus universitetssykehus vil bidra til helhetlige pasientforløp og samtidig styrke 
fagmiljøene innen kreftområdet. Etablering av stråleenhet krever nybygg på grunn av strenge 
krav til skjerming av høyvolt strålemaskiner. Det finnes egnet og ferdigregulert tomteareal på 
Nordbyhagen for dette formålet. Sykehuset har et solid onkologimiljø med kompetanse til å 
etablere det nye og høyt spesialiserte pasienttilbudet. 

Det er behov for å komme i gang med planlegging av strålebygget så snart som mulig. I tillegg 
til strålemaskiner omfatter denne typen virksomhet areal til bildediagnostikk og 
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doseplanlegging, og til poliklinikk for oppfølging av pasienter som er under behandling. 
Ettersom det i perioden frem mot 2030 vil bli et økende underskudd på senger i 
hovedstadsområdet, vil det være hensiktsmessig å planlegge et bygg som også omfatter 
sengepost. Dermed vil det være mulig å realisere planen om etablering av et fullverdig 
kreftsenter. Med fysisk nærhet til hovedbygget, kan det også bli aktuelt å nytte arealer i det nye 
bygget til å utvide øvrig somatisk kapasitet og diagnostikk; blant annet bildediagnostikk. En slik 
løsning kan gi økt fleksibilitet gjennom sambruk av for eksempel operasjonssaler og 
overvåkningsposter. 

Bygg for psykisk helsevern 
Akershus universitetssykehus kjøper 20 sikkerhets- og psykoseplasser på Gaustad av Oslo 
universitetssykehus. Avtalen vil opphøre når Oslo universitetssykehus flytter inn i ny 
sikkerhetsavdeling, tentativt i 2022. For å sikre tilstrekkelig kapasitet i fremtiden må det 
prosjekteres for nytt psykiatribygg. Et slikt bygg vil samtidig gjøre det mulig å samle alle 
sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne, noe som vil være viktig for 
videreutvikling av så vel behandlingstilbud som fagmiljø. Det vil dessuten bidra til styrket 
sikkerhet og driftseffektivitet.  

Hensiktsmessige kontorlokaler 
En del aktiviteter drives fortsatt i midlertidige brakkebygg på sykehusområdet. Det dreier seg 
først og fremst om kontorareal som det ikke er funnet plass til i permanente bygg. Driften er 
basert på en dispensasjon fra Lørenskog kommune som nå er utløpt. Det er derfor stort behov 
for å flytte kontorene.  

Med nye lokaler vil man kunne planlegge for en effektiv og moderne kontorløsning med 
tilstrekkelig antall plasser. Samtidig vil det være mulig å frigjøre arealer til pasientbehandling; 
enten gjennom gjenbruk av tomteareal etter riving av midlertidige bygg, eller ved 
omdisponering av rom i faste bygg. Tomten der “Konsulatet” er plassert er aktuell for nytt 
strålebygg, og ny løsning for kontorarealer må være på plass før eventuell byggestart. 

Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern 
Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Follo er spredt på flere lokaliteter i 
Ski. En samling av funksjonene vil kunne gi en mer hensiktsmessig drift, og samtidig gi 
mulighet til å avslutte flere leieforhold der husleien vil stige til markedspris i løpet av fem til sju 
år. Helseforetaket eier en tomt i Ski der det er plass til et felles bygg for de aktuelle funksjonene. 

Nedre Romerike DPS har døgntilbud på to lokaliteter. Det er faglige og driftsmessige grunner 
til å samle pasienttilbudene. En slik løsning kan realiseres gjennom leie av areal i umiddelbar 
tilknytning til lokalene på Åråsen. 
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7. PLANER FOR UTVIKLINGEN 

Langsiktige planer for utviklingen av virksomhet og bygninger ved Akershus 
universitetssykehus er beskrevet i foretakets utviklingsplan for perioden 2017-2030. I denne er 
det definert seks hovedmål med tilhørende delmål. Planen viderefører retningen som er utpekt i 
strategisk utviklingsplan 2012-2016.  

De langsiktige målene i utviklingsplanen vil bli fulgt opp med tiltak i en fireårig strategi som 
rulleres årlig i styrets plandel av årlig melding. Tiltakene utformes og prioriteres i forbindelse 
med budsjettarbeidet, og skal legge føringer for neste periode av økonomisk langtidsplan. 
Gjennom dette oppnår helseforetaket å ha ett felles planverk som samordner 
foretaksovergripende strategiprosesser og divisjonenes delplaner.  

Ettersom dette er en ny måte å organisere planarbeidet på, inneholder årets versjon kun 
prioriterte tiltak for 2017, mens skissen over tiltak for 2018-2021 vil bli utformet i løpet av 
våren 2017. Fra og med høsten 2017 vil arbeidet med prioritering av tiltak for neste periode 
inngå i et årshjul for strategisk og økonomisk planlegging.    

 

7.1 Hovedmål for helseforetaket 
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7.1.1 Styrke pasienten 
Utviklingen av Akershus universitetssykehus skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. I 
pasientens helsetjeneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartnere. Det er 
viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og 
behandling. Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre 
utviklingen av pasienttilbudene.  

Delmål 
Informere 
Pasientene skal få god og tilpasset informasjon, slik at de kan delta aktivt i eget 
behandlingsforløp. 

Involvere 
Pasientene skal få økt innflytelse på egne behandlingsforløp. Videre skal brukerne skal tas med 
på råd om videre utvikling av helseforetaket. 

Gi hjelp til å mestre 
Pasienter og pårørende skal få hjelp til å mestre en hverdag med sykdom.  

 

7.1.2 Skape gode og trygge pasientforløp 
Sykehuset skal tilby gode pasientforløp av høy faglig kvalitet. Systematisk forbedringsarbeid skal 
sikre pasientene trygg og kvalitetsmessig god helsehjelp. Sykehuset skal samarbeide tett med 
andre deler av helsetjenesten for å sikre at pasientene får god oppfølging ved overgang til andre 
helsetilbud. 

Delmål 
Tilpasning til pasientens behov 
Behandlingstilbudet skal utvikles og tilpasses endringer i sykelighet, demografi og medisinsk og 
helsefaglig innovasjon. Behandlingen skal oppleves sammenhengende og tilpasset den enkelte 
pasients behov. 

Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet 
Sykehuset skal drive systematisk forbedringsarbeid. Det skal legges vekt på å ta i bruk medisinsk 
og helsefaglig kunnskap og nye teknologiske løsninger som gjør utredning, overvåkning og 
behandling tryggere.  

Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer 
Akershus universitetssykehus skal bidra til å skape gode samhandlingsarenaer og sikre god 
kommunikasjon med andre deler av helse- og omsorgstjenesten. 

 

7.1.3 Styrke spesialisert behandling 
Sykehuset skal være tidlig ute med å ta i bruk ny, vitenskapelig basert kunnskap innen medisin 
og teknologi. Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. Det skal legges 
til rette for samarbeid mellom helsepersonell på tvers av spesialiteter, yrkesgrupper og 
behandlingsnivåer, slik at det skapes gode og effektive behandlingsforløp. 
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Delmål 
Styrke elektive områdefunksjoner 
Forventet aktivitetsnivå og kompetansebehov skal brukes aktivt i planleggingen av sykehusets 
pasienttilbud. Pasientene skal tilbys elektiv behandling som kan opprettholde og videreutvikle 
eksisterende tilbud. Det skal legges vekt på å etablere ny spesialisert behandling som gir bedre 
forløp for mange pasienter. 

Ta i bruk ny kunnskap og teknologi 
Faglig og teknisk utvikling av diagnostikk og behandling skal vektlegges. Sykehuset skal bidra 
aktivt innen fagområder som er viktige for pasientbehandlingen ved sykehuset. Modernisering 
av infrastruktur for IKT og kliniske løsninger vil også stå sentralt.  

Gode forløp for kritisk syke pasienter 
Mottaksmedisinen skal utvikles videre. Effektiv avklaring og samarbeid på tvers av enhetene 
skal vektlegges. Behovet for arealtiltak og sammensetningen av senger skal vurderes nærmere. 

Senter for eldremedisin 
Det skal etableres et forpliktende og strukturert samarbeid mellom fagmiljøer som behandler 
mange eldre pasienter. Senteret skal etableres trinnvis. En bredt sammensatt arbeidsgruppe vil 
jobbe videre med å konkretisere senterets innhold, kompetansebehov og arbeidsmåte, samt 
skissere behov for arealtiltak.  

Kreftsenter 
Gjennom en gradvis utvikling og styrking av behandlingstilbudet for kreft, skal det etableres et 
tematisk senter som samler tilbudet for voksne kreftpasienter. Senteret skal etableres trinnvis. 
En bredt sammensatt arbeidsgruppe vil jobbe videre med å konkretisere senterets innhold, 
kompetansebehov og arbeidsmåte, samt skissere behov for arealtiltak.  

 

7.1.4 Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal fremme uavhengighet, 
selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Lokalbaserte tilbud skal være hjørnesteinen i 
pasienttilbudet. Videre skal etablering av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern 
gi gode pasientforløp og skape et høykompetent og attraktivt fagmiljø.  

Delmål 
Videreutvikle lokalbaserte tilbud 
Det skal arbeides for å lage gode og pasienttilpassede tilbud nærmest mulig pasientens bosted. 
Etablering av flere arenafleksible, ambulante, polikliniske og andre dagtilbud skal sikre gode 
pasientforløp. 

God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov 
Pasienter med sammensatte behov skal få kombinerte og fleksible tilbud. Dette gjelder særlig 
pasienter som både har psykisk og somatisk lidelse. Samarbeidet med primærhelsetjenesten skal 
videreutvikles for å gi et mer helhetlig tilbud til pasientene. 

Bedre tilbud til barn og unge 
Tilbudet til barn og unge skal styrkes gjennom individtilpassede pasientforløp og utstrakt 
samarbeid med barnevern og skolehelsetjeneste. Det skal arbeides for å sikre smidige 
overganger til voksenpsykiatri for ungdom som har behov for oppfølging etter fylte 18 år.  
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Samle sykehusbasert psykisk helsevern 
For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø skal det arbeides for å samle 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. 

Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern 
Den akutt syke pasient skal få bedre oppfølging gjennom bedre rutiner for psykosebehandling 
og god pasientflyt i den akutte behandlingskjeden. 

 

7.1.5 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 
Akershus universitetssykehus skal bidra til at det utdannes helsearbeidere som kan fylle 
samfunnets fremtidige behov, samtidig som det sikrer egen virksomhet nok personell med riktig 
kompetanse.  

Delmål 
Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell 
Være en innovativ lærings- og praksisarena 
For å utvikle fremtidens helsetjeneste på best mulig måte, skal Akershus universitetssykehus 
være en god lærings- og praksisarena for eksterne elever, studenter og lærlinger. 

Være en viktig aktør i samarbeid for god utdanning 
Sykehuset skal samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre helhet, sammenheng og 
relevans i utdanningene. 

Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakenes behov 
Kompetanseplanleggingen for foretaket skal være langsiktig, helhetlig og systematisk. Det skal 
legges vekt på god lederutvikling på alle nivåer. 

 

7.1.6 Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og skal 
være tett integrert. Forskningen skal være klinikknær og særlig orientert mot store pasientforløp. 
Det skal drives forskning og innovasjon innen hele bredden av sykehusets fagområder, samtidig 
som det blir satset strategisk innen utvalgte områder.  

Delmål 
Øke forskningsaktiviteten 
Forskningsaktiviteten skal understøtte utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige 
satsningsområder. God infrastruktur vil være en viktig forutsetning for å oppnå dette.  

Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene 
For å styrke viktige forskningsområder, skal sykehuset støtte særskilt opp om noen fremragende 
forskningsgrupper. Videreføring og styrking av biomedisinsk forskning og translasjonsforskning 
vil stå sentralt. 

Forske til nytte for pasientene 
Forskningen skal være en integrert del av virksomheten. Det skal legges til rette for å inkludere 
flere pasienter i kliniske studier, og ny kunnskap skal tas i bruk i den kliniske virksomheten fra 
et tidlig tidspunkt. Bygging av robuste miljøer for forskere med ulik fagbakgrunn er en viktig del 
av dette  
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Fremme innovasjon 
Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur, intern strategisk 
finansiering og samarbeid med eksterne aktører. 

 

7.2 Bærekraftig økonomisk utvikling 
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Det 
er derfor av sentral betydning at helseforetaket lykkes med å tilpasse driften til de økonomiske 
rammene, og opparbeide overskudd som kan brukes til nødvendige investeringer. Bærekraftig 
økonomi skal være ett av kriteriene som inngår i prioriteringen av tiltak for å nå foretakets mål 
knyttet til virksomhet og bygninger. I tillegg skal det arbeides målrettet gjennom hele 
planperioden med å oppnå positiv økonomisk utvikling. 

7.2.1 Økonomiforståelse og -motivasjon på alle ledernivåer 
Det må etableres og videreutvikles en kultur for å gjøre økonomi som til en integrert del av 
virksomheten på alle nivåer. Ledere må i større grad enn tidligere legge vekt på oppfølging og 
resultatsikring.  

En modell som måler foretakets kostnader per pasient (KPP), utviklingen i disse 
enhetskostnader samt variasjonen mellom enkeltpasienter som får samme behandling vil i løpet 
av 2016 etableres i første generasjon. Videreutvikling av denne modellen til et aktivt 
styringsverktøy vil kunne bidra til økt forståelse av økonomiske sammenhenger og større grad 
av treffsikkerhet ved igangsetting av forbedringstiltak. 

7.2.2 Kontinuerlig og systematisk kostnadsforbedring 
Det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring gjennom hele 
organisasjonen, i tråd med inngåtte avtaler og etablerte systemer. Løsninger som velges skal 
være gode, uten å være unødig fordyrende. I tillegg vil det være nødvendig å prioritere hardere 
enn tidligere for å oppnå nødvendig overskudd. 

7.2.3 Rekruttere, ivareta og beholde personell 
Arbeidet med å rekruttere personell som har kompetanse sykehuset har bruk for, skape et godt 
og utviklende arbeidsmiljø, og beholde verdifull arbeidskraft, står sentralt. Det er god økonomi i 
å ha medarbeidere som yter tjenester av høy kvalitet, jobber effektivt og samarbeider godt med 
sine kolleger. Det er viktig å ha systemer som sørger for god dialog med de ansatte. 

7.2.4 Øke produktiviteten 
Kontinuerlig arbeid med å effektivisere sykehusopphold og redusere antall innleggelser skal 
sikre god kapasitet og kapasitetsutnyttelse. Sykehusets areal og utstyr skal utnyttes optimalt. 

Det må jobbes målrettet for å unngå unødvendige eller ineffektive arbeidsprosesser, for 
eksempel gjennom etablering av standardisert metodikk. I tillegg kan det være aktuelt å ta i bruk 
større deler av døgnet for å utnytte behandlingsrom og operasjonssaler bedre. Effektiv drift er 
nøkkelen til økt produktivitet. Dette fordrer god planlegging av pasientforløpene, samarbeid på 
tvers av avdelingene og vektlegging av kontinuerlig forbedring. 
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7.3 Prioriterte tiltak i 2017 
Hovedmål Tiltak Ansvarlig divisjon 

Styrke 
pasienten 
 
 

Etablere felles rutiner for brukermedvirkning Sentral stab; viseadm. direktør 
Gjennomgå informasjonsskriv til pasientene  og utarbeide skriv på 
flere språk  Sentral stab; kommunikasjon 

Samarbeide med Kreftforeningen om å etablere Vardesenter for 
mestringstilbud og likemannsarbeid Sentral stab; viseadm. direktør 

Benytte tolk der det er nødvendig for å sikre pasientens forståelse og 
medvirkning Kliniske divisjoner 

Etablere interne kurs for ansatte i klinisk kommunikasjon  Sentral stab; kommunikasjon, 
medisin og helsefag 

Skape gode 
og trygge 
pasientforløp 

Arbeide med forløpsplaner for å sikre god pasientflyt og riktig 
liggetid, 2 prioriterte diagnosegrupper pr avdeling Medisinsk divisjon 

Gjennomføre prosjekt i samarbeid med smittevern for å redusere 
forekomst av antibiotika-assosiert colitt  Medisinsk divisjon 

Styrke arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet på områdene 
samstemming av legemiddellister, forebygging av fall og reduksjon 
av sykehusinfeksjoner relatert til sentralt venekateter 

Medisinsk divisjon 

Utarbeide retningslinjer for pasienter som kan ligge på uteområder i 
kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk 

Samarbeide tettere med avdeling samhandling for å redusere antall 
utskrivningsklare pasienter 

Ortopedisk klinikk 
Medisinsk divisjon, Kirurgisk 
divisjon  

Håndtere ortopediske pasienter innlagt direkte fra akuttpoliklinikken 
eller til “forsinket øyeblikkelig hjelp” i akuttpoliklinikken før 
overføring til sengepost 

Ortopedisk klinikk 

Øke antall MR-undersøkelser i narkose 
Barne- og ungdomsklinikken, 
Kvinneklinikken, Divisjon 
diagnostikk og teknologi 

Videreutvikle avansert hjemmesykehus for flere pasientgrupper 
 
Videreutvikle ambulante tilbud for flere pasientgrupper  

Barne- og ungdomsklinikken 
Kliniske divisjoner 

Utrede innretning av tilbudet ved Ski sykehus Sentral stab; økonomi og finans, 
viseadm. direktør 

Innføre ny struktur for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet Sentral stab; medisin/helsefag og 
HR 

Innføre modell for forbedringsarbeid ved Ahus Sentral stab; medisin/helsefag 
Støtte økt bruk av informasjon om kvalitet og risiko i 
forbedringsarbeid  

Sentral stab; medisin og helsefag, 
kommunikasjon  

Etablere struktur for oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet Sentral stab; medisin/helsefag 

Styrke 
spesialisert 
behandling 

Øke aktivitet plastikkirurgi Kirurgisk divisjon 
Etablere robotkirurgi Kirurgisk divisjon 
Utvide antallet observasjonssenger på A24 Medisinsk divisjon 
Utrede etablering av tilbud om trombektomi Medisinsk divisjon 
Utvikle PCI-tilbudet videre Medisinsk divisjon 
Utnytte økt kapasitet Ortopedisk klinikk 
Utvide tilbud om langtidsmonitorering av epilepsipasienter Barne- og ungdomsklinikken 
Utrede behov for intermediærsenger for barn Barne og ungdomsklinikken 
Utarbeide plan for etablering av PET/CT Divisjon diagnostikk og teknologi 
Utvide det punksjonscytologiske tilbudet Divisjon diagnostikk og teknologi 
Utarbeide opptrappingsplan for krefttilbudet Sentral stab; viseadm. direktør 
Utarbeide plan for styrking av det eldremedisinske tilbudet Sentral stab; viseadm. direktør 

Prioritere 
tilbudet innen 
psykisk helse 
og 
rusbehandling 

Øke poliklinisk aktivitet Divisjon psykisk helsevern 
Etablere akutte døgnplasser for rusbehandling (TSB)  Divisjon psykisk helsevern 
Videreføre arbeidet med riktig og redusert bruk av tvang i 
avdelingene som er godkjent for bruk av tvunget psykisk helsevern Divisjon psykisk helsevern 

Innføre elektroniske brukerundersøkelser i psykisk helsevern for 
barn og ungdom Divisjon psykisk helsevern 

Videreføre samhandlingsprosjekt med barnevern for å fange opp og 
gi riktig tilbud til ungdom (Øvre Romerike) Divisjon psykisk helsevern 

Videreutvikle effektive og fleksible pasientforløp for barn med 
veksling mellom poliklinisk behandling, ambulant behandling, 
dagbehandling og døgnbehandling 

Divisjon psykisk helsevern 

Implementere akuttbehandlingskjede som 
også inkluderer akuttbehandling av rusavhengige Divisjon psykisk helsevern 
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Hovedmål Tiltak Ansvarlig divisjon 

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 
kompetanse 

Ta i bruk prosedyre for kompetansestyring ved alle enheter  Sentral stab; medisin og helsefag 
Utarbeide samlet oversikt over behov for kompetanse i foretaket 
i et 5-års perspektiv basert på prioriterte områder Sentral stab; medisin og helsefag 

Implementere ny ordning for LIS-legeutdanning implementeres Sentral stab; medisin og helsefag 
Planlegge utvikling av tilbud innen medisinsk simulering for 
studenter og ansatte i interne utdanningsløp Sentral stab; medisin og helsefag 

Sørge for at lokale utdanningsutvalg etableres ved alle kliniske 
enheter Sentral stab; medisin og helsefag 

Videreutvikle samarbeidsarenaer med relevante 
utdanningsinstitusjoner Sentral stab; medisin og helsefag 

Vurdere å opprette 4 nye kombinerte stillinger (20 %) i helsefag, 
samt videreføre eksisterende stilling Sentral stab; medisin og helsefag 

Vurdere behov for masterutdannelse i helsefag og bruk av disse i 
klinisk arbeid Sentral stab; medisin og helsefag 

Etablere like studiesosiale vilkår for gjennomføring av 
masterutdanninger som er initiert av arbeidsgiver Sentral stab; medisin og helsefag 

Utarbeide overordnet plan for kompetanseutvikling i foretaket, 
blant annet ved hjelp av nasjonal bemanningsmodell Sentral stab; medisin og helsefag 

Forbedre 
pasientbehandlingen 
gjennom forskning 
og innovasjon 

Gjennomgå forskningsstøtte på alle nivåer Sentral stab; viseadm. direktør 
Gjennomgå struktur for forskningsgrupper Sentral stab; viseadm. direktør 
Styrke tilbudet innen bioinformatikk Sentral stab; viseadm. direktør 
Etablere senter for kliniske kreftstudier Sentral stab; viseadm.direktør 
Legge til rette for økt tverrfaglighet Sentral stab; viseadm. direktør 
Styrke forskningen innen sunn aldring (healthy aging) Sentral stab; viseadm. direktør 
Utarbeide retningslinjer for innovasjon og næringsutvikling Sentral stab; viseadm. direktør 

 
Sikre økonomisk bærekraft i 2017 

Delmål Tiltak Ansvarlig divisjon 
Økonomiforståelse 
og -motivasjon på 
alle ledernivåer 

Stillingsbeskrivelse og lederavtale på alle ledernivåer Alle divisjoner 
Innføre løsning for KPP (kostnad per pasient) som 
styringsverktøy i somatikken Sentral stab; økonomi og finans 

Kontinuerlig og 
systematisk 
kostnadsforbedring 

Tilpasse bemanningen til lavere belegg ved ferieavvikling Kirurgisk divisjon 
Redusere bruk av konsulenter innen lederutvikling Kirurgisk divisjon 
Øke egenandelen fra fedre på barselhotell Kvinneklinikken 
Bemanningsbesparelse ortopedisk akuttpoliklinikk Ortopedisk klinikk 
Øke bevisstheten om legemiddelkostnader Medisinsk divisjon 
Avvikle Alerisavtalen Medisinsk divisjon 
Omlegge laboratoriedriften ved Ski sykehus Divisjon diagnostikk og teknologi 
Innføre ny modell for resultatsikring. Divisjon psykisk helsevern 

Rekruttere, ivareta 
og beholde 
personell 

Redusere fravær ved nærværsprosjekter i avdelinger 
 
Utvikle opplæringsprogram for å forebygge vold og trusler i 
foretaket  

Medisinsk divisjon  
 
Sentral stab; HR 

Øke produktiviteten 

Videreføre kapasitetsprogrammet, inkl driftsforbedringer og 
sengeoptimalisering Sentral stab, viseadm. direktør 

12-timersvakter på intensivavdelingen Kirurgisk divisjon 
Optimalisere drift av operasjonsstuer Kirurgisk divisjon 
Etablere ventelistekoordinator på ortopedisk poliklinikk Ortopedisk klinikk 
Etablere driftskoordinator for sengeområdene på Nordbyhagen Ortopedisk klinikk 
Drive S305 som 7-døgnspost Ortopedisk klinikk 
Øke knivtid på dagkirurgi Ortopedisk klinikk 
Utarbeide legelister seks måneder frem i tid Ortopedisk klinikk 
Kvalitetssikre aktivitetsplaner gjennom koordineringsmøter Ortopedisk klinikk 
Arbeide systematisk med pasientforløp for å oppnå riktig liggetid  Medisinsk divisjon 
Øke egendekning og  redusere gjestepasientkostnader Medisinsk divisjon 
Redusere fraværskostnader på sengeområder og legetjenesten Medisinsk divisjon 
Styrke dialysetilbudet Medisinsk divisjon 
Øke aktivitet gynekologi døgn Kvinneklinikken 
Slå sammen observasjonspost, føde A, barselhotell og S405 Kvinneklinikken 
Etablere flere egne immunhistokjemiske/molekylære analyser 
for støtte til persontilpasset medisinering (kreftmarkører) Divisjon diagnostikk og teknologi 

Etablere regionalt laboratorium for HPV-primærscreening for 
livmorhalskreft Divisjon diagnostikk og teknologi 

Utrede behov for styrking av bildediagnostisk tilbud Divisjon diagnostikk og teknologi 
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Arealtiltak i 2017 Ansvarlig divisjon 
Planlegge nye kontorarealer Divisjon facilities management, viseadm. direktør 
Konseptfase for sykehusbasert psykisk helsevern Divisjon psykisk helsevern, viseadm. direktør 
Bygge om poliklinisk areal i S301 Kvinneklinikken 
Etablere nytt undersøkelsesrom i S301 Ortopedisk klinikk 
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Akershus universitetssykehus – Brukerutvalgets virksomhet –  
Årsmelding 2016 

 
 
 
 

Generelt 

Brukerutvalget ble oppnevnt av styret i møte 17.12.14. (sak nr.114/14) for perioden 
01.01.2015 – 31.12.2017. Det ble på styremøtet 14.12.16. valgt et nytt brukerutvalg for 
perioden 01.01.2017. – 31.12.2018. 
 
Leder og nestleder i Brukerutvalget har møterett som observatører i foretakets styre. 
Brukerutvalget er representert i utvalg for Kvalitet- og pasientsikkerhet, Klinisk etikk-komité, 
Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Ahus og kommuner, Tvisteutvalg 
kommuner, Samarbeidsforum mellom Ahus og bydeler, Ernæringsutvalget, 
Kapasitetsprogrammet, Utviklingsplanen, Felles forskningsutvalg HiOA og Campus Ahus, 
Rehabiliteringsnettverket, Idé-poliklinikk, Ledersamarbeidsforum NR-ØR og Kunstutvalget.  
 
Brukerne er i tillegg representert i flere prosjekter og utvalg av tidsbegrenset varighet, bl.a. er 
de representert i arbeid knyttet til migrasjonshelse og prosessene knyttet til arbeidet med 
pasientforløp og kapasitetsforbedring lokalt og regionalt. 
 
Brukerutvalget for Ahus hadde i 2016 følgende representanter: 
 
Navn Organisasjon 

Jørn Pettersen 
til  19.09.16. 
Trond Espen 
Hansen overtok som 
leder ut året 2016 
 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus, Foreningen for 
søvnsykdommer 
 

Abdurrehman Khan 
til 09.05.16. 
Mariann Saugerud 
f.o.m. 20.06.16. 

FFO Akershus, Mental Helse 
 
FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN 
 

Tone Ringstad FFO Akershus, Norsk revmatikerforening 
 

Inger Ljøstad FFO Oslo, Ryggforeningen i Oslo Og Akershus 
 

Harald Korsgaard Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), 
Norsk forbund for utviklingshemmede NFU 

Trond Espen 
Hansen 

Kreftforeningen 

Oddvar 
Christoffersen  

Norilco, Norsk forening for stomiopererte og reservoaropererte, 
Kreftforeningen 

Heidi Hansen 
 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO) 

Sissel H. Andersen 
 

FFO Akershus, Personskadeforbundet LTN 

Svein Arne Holst-
Larsen 

FFO Akershus, Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus 

Journalført i Public 360°
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Brukerutvalgets hovedoppgaver er: 

 Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til 
pasientene 

 Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for alle 

 Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå 

 Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle 
nivå i spesialisthelsetjenesten 

 Bidra i plan og budsjettprosesser og arbeidet med årlig melding 

 Ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende 

 Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger 

 Uttale seg i styresaker som utvalget finner relevant 

 Bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av Ahus 

 Delta i styret som observatører (leder og nestleder) 
 
Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker som hører inn under Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalgets mandat. 
 
Brukerutvalget behandlet følgende saker i 2016 

Møtedato Hovedsaker 

25.01  Utkast til årsmelding 2015 - Brukerutvalgets virksomhet 

 Utkast Årlig melding 2015 

 Orientering om tolkestatus og tolkestudiene, samt kommunikasjonsverktøy 

 Innspill til virksomhetsmessig utviklingsplan mot områder som Brukerutvalget 
er opptatt av; brukermedvirkning og brukerrollen 

 Orientering fra Nevroklinikken – nevrologiske sykdommer hos eldre pasienter 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Vaktliste for kontordag i glassgata 

 Eventuelt: 
o Pasientsikkerhetsprogrammet – brukerrepresentant i glassgata 

15.02  Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 3. tertial 2015 

 Rapport pr. 3. tertial 2015 

 Orienteringer fra sykehusledelsen 

 Orientering om status røykeskur/røyking på sykehusets område 

 Høring – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 
omsorgstjenesten; NOU 2015:11 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Eventuelt: 
o Helse Sør-Øst-konferanse – “Pasienter – de viktigste 

endringsagentene” – 05. – 06.04.16., Kristiansand 

14.03  Informasjon/orientering om ny ordning for kvalitetssikring av pasient-
forløpsavtalen mellom Ahus og kommuner 

 Orientering om oppdrag og bestilling 2016 

 Orientering fra leder brukerutvalget og sykehusledelsen 

 Informasjonskampanjen “Bare spør”  

 Mangel på brukermedvirkning på DPS/ARA Øvre Romerike, Follo og deler av 
Grorud 

 Evaluering av Brukerutvalget 

 Høring – kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Eventuelt : 
o Høring – forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 

omsorgstjenesten 
o Hvordan bruke Ski sykehus best mot 2030? 
o Nasjonal helse- og sykehusplan -  

Journalført i Public 360°
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25.04  Informasjon om “Ventesone for pasientreiser Ahus” 

 Presentasjon av årsmeldingen 2015 fra Pasientombudet 

 Orienteringer fra sykehusledelsen 

 Dialogsamling for alle pasientorganisasjoner i Ahus sitt opptaksområde  

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Eventuelt: 
o Helsekonferansen 2016 
o Invitasjon til idé-myldring 
o Den internasjonale sykepleierdagen 

23.05  Ernæringsstrategi – status 

 Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 1. tertial 2016 

 Orienteringer fra sykehusledelsen 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Eventuelt: 
o Høring – evaluering av offentleglova 
o Møte med DPS’ene vedr. manglende brukerrepresentanter i DPS 

sine råd og utvalg 
o Kontordag i glassgata 

20.06  Møtepunktet – status 

 Early Warning Score i foretaket 

 Orienteringer fra leder i Brukerutvalget og sykehusledelsen 

 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v.: 
o Ny brukerrepresentant til brukerutvalget etter at Abdurrehman Khan 

fra Mental Helse Akershus og FFO Akershus har trukket seg 

 Eventuelt: 
o Kontordag i glassgata 
o Utkast til søknad til nettbrett for brukerutvalget 

19.09  Valg av ny leder for Brukerutvalget ut året 2016 

 Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 2. tertial 2016 

 Høringer: 
o Forskrift om betaling frå pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetenesta 
o Oppfølging av primærhelsetjenestemeldinga 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Orienteringer fra sykehusledelsen 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Eventuelt: 
o Jørn Pettersens fratredelse 
o Forslag om innføring av nettbrett som felles plattform for 

brukermedvirkning på Ahus 
o Forslag til møteplan 2017 
o Markering “Møtepunktet” 1 år 
o Manglende oversikt over pasienters medisinbruk 
o Oppfølging av unge pasienter i autisme-spekteret 

24.10  Høringer: 
o Nasjonale faglige retningslinjer for bruker av ETC 
o Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå 
o Kompetansebroen – presentasjon 
o Orientering om sykehusets utdanningsstrategi 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper m.v. 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Orientering om stats budsjett 2017 

Journalført i Public 360°



 
 

Vår ref: 16/02032-2 Side 4 av 5 
 

 Eventuelt: 
o Brukerutvalget sin brosjyre – revideres 
o Nettbrett – tilbakemelding fra administrasjonen 
o Bruk av sykehusets fasiliteter til rehabiliteringsformål for alle 

pasientgrupper 

21.11  Høringer: 
o Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – innspill 
o Utdanningsstrategi 2017 – 2021 – innspill 
o Nasjonal faglig retningslinje for bruk eav elektrokonvulsiv 

behanding – ECT – innspill 

 Orientering om prosess for årlig melding 2016 

 Utleie/utlån av lokaler til pasientforeninger ved sykehuset på kveldstid 

 Budsjett 2017; med innspill fra brukerutvalget til styret 

 Styringsdokumenter og rutiner for funksjoner – brukerutvalget 

 Helsenorge.no – presentasjon av nye nettsider 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Eventuelt 

12.12  Orientering om utviklingsplanen 2017 – 2030; med innspill fra brukerutvalget 
til styret 

 Orientering om gjennomførte revisjoner i 2016 

 Orienteringer fra sykehusledelsen 

 Samordning av åpningstidene ved akutt-teamene tilhørende DPS’ene 

 Orientering om pasientsikkerhetsprogrammet 

 Orienteringer fra arbeidsgrupper og utvalg som brukerrepresentantene har 
deltatt på 

 Eventuelt 

 

Brukerutvalget har i 2016 behandlet faste saker som budsjett, ledelsens gjennomgåelse og 
risikovurdering og Årlig melding 2015, samt flere høringer som det er avgitt uttalelse til. I 
tillegg har det vært flere temasaker på dagsorden.  
 
Brukerutvalget har også i 2016 vært opptatt av kapasitetsproblemene ved sykehuset og 
utredningsarbeidet vedrørende endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og 
opptaksområder. Brukerutvalget peker i sin høringsuttalelse til “Kapasitetstilpasninger i Oslo 
og Akershus”, bl.a. på at erfaringene fra 2011 tilsier at endringene i opptaksområdet bare bør 
benyttes som langsiktige strategiske løsninger. Endret oppgavefordeling mellom sykehus 
med sikte på økt egendekning, anses å være en bedre strategi for å løse utfordringer på kort 
og mellomlang sikt. Brukerutvalget støtter løsninger som gir gode og trygge pasientforløp. 
 
Brukerutvalget har også vært opptatt av at det må etableres en stråleterapienhet ved 
sykehuset. Dette vil være et viktig ledd i etablering av et kreftsenter og i utvidelsen av 
spesialisert, elektiv virksomhet som er nødvendig for å møte økte behov som følge av 
forventet befolkningsutvikling. 
 
Brukerutvalget er også opptatt av at Ahus gis mulighet til å anskaffe nytt og moderne 
medisinsk-teknisk utstyr, som PET-scanner, operasjonsrobot og MR-maskiner. 
 
Brukerutvalget er holdt løpende orientert om driftssituasjonen ved sykehuset og arbeidet 
med tiltak for å bedre kapasiteten og oppnå økonomisk balanse.  

 
Helse- og sosial- og eldreombudet i Oslo og Akershus har deltatt på to av årets møter.  

 
Likepersonordning ved Akershus universitetssykehus 

Likeperson-/brukerkontor ble etablert på Ahus i 2015. Tjenesten bemannes og drives av 
brukerorganisasjonene i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. 
Tilbudet, kalt “Møtepunktet for pasienter og pårørende” ble åpnet 20.10.2015.  

Journalført i Public 360°
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Grunnleggende prinsipper er: 

 Det drives i et samarbeid mellom brukerorganisasjoner 

 Det er betjent av 2 personer fra brukerorganisasjonene på hver vakt 

 Alle som betjener kontoret har gjennomgått opplæring og skrevet under på 
taushetsløfte 

 Tilbudet er forankret i Lærings- og mestringssenteret 

 Alle deltakere har gjennomgått likepersonopplæring i egen organisasjon, og deltar på 
obligatorisk oppfølging hvert semester i regi av læring og mestring på Ahus. 
 

Erfaringene med Møtepunktet etter det første driftsåret er at det er mange som setter pris på 
tilbudet, men at det også er mange som ikke kjenner til ordningen. Mange har behov for 
noen å snakke med, og stadig flere blir klar over at det her finnes likepersoner som har tid til 
en prat “om smått og stort”. Tilbudet er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Noen av de som 
står på vakt har helseutfordringer, som kan føre til problemer med å dekke vakter ved 
sykdom. Det har tatt tid å få på plass en robust vaktliste, men dette ser nå ut til å være løst. 
Møtepunktet er åpent hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-14.00, samt onsdager  
Kl. 18.00-19.30.  
 
Det er ca. 70 likepersoner fra15 ulike organisasjoner som deltar i driften av Møtepunktet, og 
hensikten er at pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte av en aktiv 
likepersontjeneste. Møtepunktet skal gi tilgang til relevant informasjonsmateriell og veilede til 
trygg helseinformasjon. 
 

Deltakelse på konferanser og seminarer mv  

Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på brukerkonferanser og samarbeidsmøter i regi av 
Helse Sør-Øst, herunder konferanse for brukerutvalg i Helse Sør-Øst  
 
Brukerutvalget var representert med en deltaker på Helsekonferansen 10. og 11. mai 2016, 
en deltaker på Pasientsikkerhets-konferansen 21. – 22. september 2016 og en deltaker på 
Rehabiliteringskonferansen 18. – 19. oktober 2016. 
 
Andre kurs som brukerrepresentanter har deltatt på:  

 Innføringskurs i migrasjon og Helse Sør-Øst RHF 

 Kunnskapsbasert praksis og helsetjenesten “Forskning i fjæra” 
 

Deltakelse på diverse møter  

 
Brukerrepresentanter har i 2016 deltatt på: 

 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om nasjonal helse- og sykehusplan 

 Møte vedr. “hvordan skal vi best bruke Ski sykehus mot 2030”. 

 Møte i Forskningsutvalget 

 Fagråd for radiologi og nukleærmedisin HSØ. Dette er i regi av Helse Sør-Øst 
 

Foredragvirksomhet  

 
Brukerutvalgets leder har hatt innlegg på: 

 Introduksjonskurset for nye turnusleger 

 Innlegg/foredrag for nye sykepleiere 

 Innlegg/foredrag for nye likepersoner til møtepunktet 
 
 

Journalført i Public 360°



 

                                  

 

 
 

 
 

 
 

Årsrapport 2016 
 
 

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus: Sara El Mansouri, Lars Risebrobakken, Jonas Laasby 

Lindstad, Stian Hoff Berg, Kristine Rekdal, Guro Elshaug Schjønneberg, Martin Madsen, Foran: Ida Hauge 

Dignes. Maren S. Romundstad og Josefine Rørvik Skåland. Vegar Adolfsen og Anne Marte Midtskogen var 

ikke tilstede da bildet ble tatt.  

 

2016 har vært nok et aktivt år for ungdomsrådet. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt 

og utenfra fra ulike avdelinger, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og 

brukerperspektiv fra rådet. Et par av årets høydepunkter på den fronten var Helse- og 

omsorgsdepartementets Toppmøte om ungdomshelse i februar, samt Sykepleierkongressen 2016 arrangert 

av Norsk Sykepleierforbund i september. I tillegg er det en del arrangementer som er blitt etablert som 

relativt faste. Det være seg ulike nyansattkurs, fagdag for ungdom i videregående skole, Møtepunktet, 

medisinerseminar ved Universitetet i Oslo mm. Rådet er opptatt av å være synlige, og gjennom egen side 

på Facebook når de ut til mange. I tillegg er de på Instagram, og her kommer de særlig i kontakt med 

andre ungdommer.  

 
Ungdomsrådet har satt sammen en liten kavalkade over årets høydepunkter og aktiviteter, klikk 

på bildet over og sett på lyd! 

  

 

https://www.facebook.com/ungdomsraadet.ahus/videos/1703760909846398/
https://www.facebook.com/ungdomsraadet.ahus/videos/1703760909846398/
https://www.facebook.com/ungdomsraadet.ahus/videos/1703760909846398/


 

                                  

 
 

 

Aktivitet 2016 
 

Ungdomsrådet har avholdt følgende kveldsmøter i 2016: 

 

28.01 Ungdomsrådsmøte Gjest: Morten Grøvli , avdelingssjef avdeling BUP) 

28.04 Ungdomsrådsmøte Gjest: Øystein Mæland, administrerende direktør 

09.06 Ungdomsrådsmøte Gjest: Jan-Petter Odden, klinikkdirektør BUK 

25.08 Ungdomsrådsmøte  

22.09 Ungdomsrådsmøte Gjest: Betty van Roy (BUK) og Kjersti Johanne Fløtten (EMH) 

24.11 Ungdomsrådsmøte Gjest: Morten Grøvli (BUP) og Aud Inger Hvideberg (BUK) 

 
Ungdomsrådet reiser på helgesamling 1-2 ganger i året. Dette er evaluert som vært verdifullt for å jobbe effektivt 
med ulike saker og innsatsområder, samt for å bygge et godt sosialt klima. 
 

02-03.04 Helgesamling Soria Moria hotell Tema: Hvordan bli mer synlig internt på 
sykehuset 

14-16.10 Helgesamling Soria Moria hotell Tema: Trening i presentasjon og formidling 
 

 

Ungdomsrådet har på frivillig innsats deltatt med presentasjoner og foredrag på en rekke møter og arenaer, 

både internt og eksternt. Se utfyllende oversikt tilslutt i rapporten. 

 

Dato Beskrivelse Sted Arrangør 

18.02.16 Toppmøte om ungdomshelse  Lillehammer Helse- og omsorgsdepartementet 

18.02.16 Workshop kommunikasjon ungdom Ahus Voksne for barn 

07.03.16 Møtepunktet Glassgaten, Ahus Læring- og mestringssenteret 

11.03.16 Nyansatt kurs Åråsen Avdeling BUP 

14.03.16 Ideverksted: Digitale verktøy som 
hjelpemidler 

Sogn Arena Senter for pasientmedvirkning, 
Oslo universitetssykehus 

06.04.16 Ny nettløsning for Helse Sør-Øst Ahus Enhet for kommunikasjon 

02.05.16 Møtepunktet Ahus Læring- og mestringssenteret 

12.05.16 Internasjonal sykepleierdag Ahus Sykepleiefaglig råd 

24.05.16 Workshop implementering 
overgangsforløp fra barn til voksen  

Triaden Barne- og ungdomsklinikken, 
Prosjekt ungdomsmedisin 

26.05.16 Besøksdag for videregående skole Ahus Enhet for kommunikasjon 

27.05.16 Strategiseminar på BUK Ahus Barne- og ungdomsklinikken 

04.06.16 Medisinerseminar Rikshospitalet Universitetet i Oslo 

13.06.16 Intervju TV 2 Nyhetskanalen TV 2 TV2 

02.09.16 Avslutning Prosjekt ungdomsmedisin Glassgaten (Ahus) Barne- og ungdomsklinikken 

09.09.16 Avdeling BUP ledersamling Hotell Bristol Avdeling BUP 

27.09.16 Sykepleierkongressen Gardermoen Norsk Sykepleierforbund 

29.09.16 Storledermøte BUK  Ahus Barne- og ungdomsklinikken 

17.10.16 Nyansattkurs  Åråsen Avdeling BUP 

19.10.16 IBD-skole Ahus (BUK) Barne- og ungdomsklinikken 

24.10.16 ReHabuka Ahus Samhandling og helsefremmende 

02.12.16 Medisinerseminar  Rikshospitalet Universitetet i Oslo 

05.12.16 Internundervisning Follo BUP Follo BUP 

07.12.16 Morgenmøte leger Ahus Barne- og ungdomsklinikken 
 

 

Ungdomsrådet bidrar med brukerrepresentanter i flere ulike verv: 

 



 

                                  

Ansvarlig Beskrivelse Brukerrepresentasjon 

ABUP og Oslo kommune 
Lavterskeltilbud for Hellerud og Stovner 
videregående skole 

Styringsgruppe 

Øvre Romerike BUP 
«Stillasbyggerne» samarbeidsprosjekt BUP/ 
barneverntjenesten 

Styringsgruppe 

FOU Ahus Bedre behandling for barn med angst. Prosjektgruppe 

Avdeling samhandling og 
helsefremmende 

Møtepunktet Representant 

Behandlingshjelpemidler 
Prosjekt “Bevisstgjøring av pasienter ved utlån av 
BHM” 

Prosjektgruppe 

 

 
 

Organisering og administrasjon 

Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for brukermedvirkning med administrativ forankring i Barne- og 
ungdomsklinikken, Avdeling Stab og Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling BUP. Budsjett og driftsansvar ligger 
under BUK, Avdeling Stab. 

 
For daglig ledelse av rådet er det oppnevnt en koordinator fra begge parter. Koordinatorer i 2016 har vært fra 
BUP: Randi Balgård og fra BUK: Julie Mangernes (01.01-31.08) og Kjersti Sirevåg (01.09-31.12). Fra januar 
2017 vil Monika Overå være tilbake som koordinator fra BUK. 

 
I løpet av året er det gjort et arbeid på å evaluere driften av rådet i et samarbeid mellom BUK, BUP, 
Ungdomsrådet og Helse Sør-Øst. Klikk her for å se Ungdomsrådets nylig reviderte mandat. 
 

 
 

Innsatsområder 2016 
 
Ungdomsrådet har hatt to innsatsområder de særlig har ønsket å særlig satse på dette året. Det ene handlet 
om å bli mer synlig internt, og det neste å få styrket psykisk helsevern i rådet.  
 
Fra oppstarten i 2012 fikk rådet raskt ekstern oppmerksomhet. Dette førte til mange oppdrag og 

presentasjoner som har bidratt til å løfte området ungdomshelse og ungdomsmedvirkning på et nasjonalt 

plan. Men selv om rådet var blitt kjent over hele landet, var (og er) det fortsatt mange Ahus-ansatte som ikke 
kjenner til Ungdomsrådet. Dette ønsket rådet gjøre noe med, og her er noen av tiltakene som er gjort i år: 
 

 Informasjon på infoskjermer rundt om på sykehuset – om Ungdomsrådet og noen hjertesaker 
 Laget egen flyer – klikk her for å se flyeren! 
 Laget sin egen side på sykehusets nye nettløsning – klikk på bildet under for å komme til siden! 
 Sagt ja til alle interne forespørsler! 

 

 

https://www.ahus.no/seksjon-avdeling/Documents/Revidert%20mandat%20Ungdomsrådet_311016.pdf
https://www.ahus.no/seksjon-avdeling/Documents/Flyer_Ungdomsrådet%2021x10cm_05%20(2).pdf
https://www.ahus.no/om-oss/ungdomsradet


 

                                  

 
 
Det neste satsningsområdet omhandlet å få styrket integrering av psykisk helsevern i rådet. Ungdomsrådet 
startet opp med medlemmer fra somatikk og habilitering i 2012, men da rådet ble overført til drift i 2014 ble 

også psykisk helsevern inkludert med egne representanter og koordinator fra BUP. I år har det vært fokus på 

å få mer likevekt, og her kan nevnes følgende tiltak: 
 

 Flere rådsmedlemmer fra psykisk helsevern 
 Økt fokus på informasjon mellom rådet og avdeling BUP på hva som skjer innen ungdomsfeltet 
 Ungdomsrådet deltatt på BUPs lederkonferanse i august 
 Deltagelse på flere av BUPs nyansattkurs  

 
Ungdomsrådet vil fortsette å ha fokus på begge disse områdene også til neste år. 

 
 

Leder Guro og Bent Høie i TV2 Nyhetene 
 

Regjeringen lanserte 14. juni sin første 

ungdomshelsestrategi. Strategien har som mål å 
hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve 
gode liv. Mange departementer står bak strategien, 
og det er blitt en bred strategi som i stor grad er 

opptatt av brukermedvirkning i tiltakene. For å skape 
ungdommens helsetjeneste, vil helse- og 

omsorgsministeren invitere ungdomsråd på sykehus 
og ulike barne- og ungdomsorganisasjoner til et årlig 
møte for å få innspill til regjeringens politikk på 
helsefeltet. 
 
I anledning lansering av strategien deltok Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie og leder av 

Ungdomsrådet ved Ahus Guro Elshaug Schjønneberg 
i et nyhetsinnslag på TV2 Nyhetskanalen. Statsråden 
og ungdomsrepresentanten var godt enige om at 
ungdom er en gruppe som faller i mellom i 
helsetjenester for barn og for voksne, og det er på 
tide at ungdom blir sett som en egen pasientgruppe. 
 

For å se nyhetsinnslaget, klikk her 

 
For å lese mer om ungdomshelsestrategien, klikk her 
 
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet 

  

  

  

   
 

 

Ny leder og nestleder fra 2017 
 
Guro Elshaug Schjønneberg og Stian Hoff Berg har vært med i 

Ungdomsrådet fra oppstarten i 2012, og fra 2013 har de bidratt som 
henholdsvis leder og nestleder. De har gjort en strålende innsats i 
jobben og vært viktige medspillere i et utviklingsarbeid innen 
ungdomsmedvirking som har fått nasjonal oppmerksomhet. Vi retter 
en stor takk til dem begge for innsatsen de har lagt ned for 
Ungdomsrådet og sykehuset. 

 

Det ble avholdt valg på helgesamlingen i høst, og ny leder og 
nestleder fra 2017 er henholdsvis Josefine Rørvik Skåland og Maren 
S. Romundstad.  
 
Josefine ser frem til å starte i rollen som leder for Ungdomsrådet, og 
har følgende kommentar: - Som ny leder av Ungdomsrådet tror jeg 
også at vi må jobbe videre mot et mindre tabubelagt samfunn, og 

fortsette med det gode arbeidet vi har begynt på. Vi har kommet et 
stykke, men det er fortsatt en vei å gå. Ungdomsrådet har i år jobbet mye med psykisk helse, dette er noe vi 

http://www.tv2.no/v/1051228/?wf=ext
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-lanserer-ungdomshelsestrategi/id2503977/


 

                                  

skal fortsette å jobbe med. Vi må sette fokus på at ungdomspasientene er mer enn en diagnose og vi må se et 
helt menneske. Jeg føler meg beæret som får lov til å ta en så stor del av veien videre for Ungdomsrådet, og jeg 
gleder meg til å jobbe for at ungdommen skal få en enda bedre helsetjeneste i tiden fremover. 
 

Foto: Ungdomsrådet 
 

 
 

Hilsen fra leder 
 

Fire år har gått, fire år siden jeg usikkert sa ja til 
å være med i ungdomsrådet på Ahus. Og i 
november hadde jeg mitt siste møte. Lite visste 
jeg da at dette skulle bli en så stor del av livet 
mitt. Jeg har vært heldig å være leder for hele to 
råd og fått møte mennesker som har satt store 
spor i meg. Takk for at dere har delt av deres 

historier og alt jeg har lært av dere. Dere er så 
flotte mennesker alle sammen!  
 
En spesiell takk må sendes til min gode 
samarbeidspartner og nestleder i ungdomsrådet, 

Stian Hoff Berg. Vi har stått sammen helt fra 
oppstarten av et ungdomsråd ved Ahus, - det du 

var redd for bare ville bli et supperåd - til å få 
snakke til både ministere og helsedirektører. Du 
er en gutt med et humør som få og en vilje som 
vil få deg så langt som bare du vil. Jeg er 
takknemlig for å ha jobbet med deg og alt du har 
lært meg.  

 
Historien om hvordan ungdomsrådet har vokst på 
bare disse fire årene, forteller noe om hvor langt 
ung brukermedvirkning kan nå. Den velviljen 
Ahus har vist for ungdomsråd og ung 
brukermedvirkning er flott, og jeg gleder meg til å 
følge ungdomsrådet fremover.  

 
Kjære politikere. Fortsett å hør på ungdom som 

brukermedvirkere, det er ingen andre enn de som 
vet hvor skoen trykker enn de som kjenner det på 
kroppen selv.  
 
Kjære samfunn. Det er vi som er med på å 

bestemme hva som er tabu å snakke om og ikke. 
Det er vi som kan forandre synet på og gjøre 
hverdagen litt enklere for psykisk syke, kronisk 
syke, funksjonshemmede, usynlige syke og 
synlige syke. Dette er mennesker som hver dag 
kjemper  

 

 en kamp for å klare å stå opp om morgningen å gjøre 
dagligdagse ting som du tar som en selvfølge og som 
gang etter gang må si nei til livet, fordi utfordringen 
deres tar for mye krefter. De kjemper i stillhet uten at 
noen egentlig vet hvordan de har det eller hvor syke de 
egentlig er. Så tørr å være mer åpne og tørr å være 
den som bryr seg, vi må rett og slett være 

medmennesker med de som "har det vanskeligere" enn 
oss selv!  
 
Jeg heier på tøffe ungdom som tørr å stå frem med 

sine historier og gjøre en stor forskjell for de som 

kommer etter seg! Ungdomsrådet på Ahus vil alltid 

komme først og ligge mitt hjerte nærmest, fordi dere 

har bidratt til å gjøre meg til den jeg er i dag. 

 

Beste hilsen fra Guro 

 

Guro Elshaug Schjønneberg.  Foto: Ungdomsrådet  

 

 

 

 
 

Ønsker du å kontakte Ungdomsrådet? 
 

Send oss epost på ungdomsraadet@ahus.no 

Følg oss også gjerne på Facebook  og Instagram:   /ungdomsraadet.ahus   @ungdomsraadet_ahus 

 

Ungdomsrådet takker for godt samarbeid i 2016, og ønsker alle en god jul & 

et godt, nytt og ungdomsvennlig år! 
 

mailto:ungdomsraadet@ahus.no
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Utkast til Årlig melding 2016 – Akershus universitetssykehus var sendt ut på 
forhånd til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Eventuelle innspill sendes Tone Joranger innen 31.01.17. 

 

Foretaket har mottatt innspill som referert nedenfor. Innspillene er innarbeidet i kap 1.5 i foretakets 
Årlig melding 2016. 

Innspill til innholdet i Årlig melding 2016 

“I helseforetaket årlige melding heter det under 1.5 "Brukerutvalget"; 

At brukerutvalget har vært opptatt at det må etableres en stråleterapienhet ved sykehuset. Dette er et 
tema som vi ikke har tatt opp spesifikt. Det kan stå i meldingen men ikke som noen hovedsak fra oss. 
Under overskriften brukerutvalg bør derimot følgende understrekes;  

"BU ser positivt på at psykisk helse prioriteres så sterkt som det blir gjort i Utviklingsplanen" ellers er 
det riktig det som står om tekniske innretninger som PET-scanner, Operasjonsrobot og MR maskin. 
Dette er utstyr som BU venter på skal komme på plass og ofte har etterlyst”. 

Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding 2016 for Akershus universitetssykehus 

“BU har i 2016 vært spesielt opptatt av av kapasitetspørsmål og ressurstildeling. Brukerutvalget 
leverte sin egen uttalelse til høringen; Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus, i tillegg til innspill 
vedrørende  budsjettet for 2017 hvor det advares mot nedlegging av sengeposten på Ski 
sykehus.  BU stiller seg positiv til Utviklingsplanen 2017-2030, både når det gjelder bygninger og type 
virksomhet som bør prioriteres. BU står sammen med ledelsen i målene som er satt for utviklingen i 
kap7.1 .  

BU har imidlertid reagert på spillereglene som er satt av myndighetene for helseforetaket, ( Målet som 
er satt i 7.2 ) som krever overskudd for å investere, uansett behov. I 7,3 er vi fornøyd med 
målsettingen om å styrke pasienten og ser frem til oppdaterte rutiner for brukermedvirkning. 

I høringsnotater har BU uttalt seg grundig om felles regler for brukermedvirkning og blant annet påpekt 
utfordringene med elektrokonvulsiv behandling.(ECT). Mangel på brukermedvirkning på DPS'ene og 
i  Ahus Utdanningsstrategi 2017 - 2021 er også løftet frem.” 

BU mener det er uheldig at noen pasientgrupper særbehandles/ sponses med tanke på tilbud fra 
private aktører. Utvalget er i den sammenheng bekymret for at sykehusets økonomi bindes opp som 
følge av avtalene med de private giverne og at tilbudet til andre pasientgrupper blir skadelidende 
ved  budsjettinnsparinger. BU har løftet saken opp på et høyere nivå; Til brukerutvalget i helse Sør-
øst. Saken handler om private stiftelser og hvilke føringer de kan legge i gaver til utvalgte 
pasientgrupper og hvilke avtaler sykehusene kan inngå med private aktører. 
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Enstemmig uttalelse: 

AMU ber om at ambisjoner på HMS-området beskrives i plandelen. 
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