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1. Sammendrag 
April har vært en måned med uvanlig lite øyeblikkelig hjelp pasienter. Det har vært påske, 
men sammenliknet med mars 2016 (hvor det også var påske) har det vært en nedgang på  
-10,5 % i antall døgnopphold i april 2017. Dette gjenspeiles også i belegget som har vært 
unormalt lavt i april. Til sammen 90 overnattinger på korridor, mot 185 korridorovernattinger i 
april 2016 (og 154 i mars 2016).  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 89 % av normerte senger. I 

april har foretaket et belegg på 81 %. 
• Andel korridorpasienter er i april 0,6 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6%. Nivået 

i april er på linje med juni og august 2016.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå i april 1,6 %. Dette er fortsatt noe høyt i forhold til det 

nivået foretaket lå på i perioden før streiken høsten 2016.  
• Antall ventende totalt er redusert med 1,5 % sammenlignet med april 2016 og ventende 

over 3 måneder er redusert med 48 % i samme tidsperiode.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 57 dager i april.  

 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.556 brutto månedsverk i april (ekskl. innleie) mot 6.538 

budsjetterte brutto månedsverk (-18). Antall utbetalte månedsverk i april 2016 var 6.512. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr april -14,6 mill. kr, hvorav -12,5 mill. kr er 

knyttet til ekstern innleie. Det er et positivt avvik på pensjon på +14,1 mill. kr per april. 
Dette betyr at avviket på lønn og innleie etter de første 4 månedene er på -28,7,2 mill. kr. 
Det er de variable lønnskostnadene som går over budsjett, dette skyldes blant annet den 
store pasientpågangen i første kvartal og kapasitetstiltakene som man har iverksatt i 
januar og mars.  

• Det totale sykefraværet i mars var på 8,0 %. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn i mars 
2016. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr april et regnskapsmessig overskudd (etter fratrekk for 
lavere kostnader til pensjon) på 9,1 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-
Øst innebærer dette et underskudd på 38,9 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-8,5 mill. kr) 
• Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-12,5 mill. kr) 
• Høyere kostnader til variabel lønn (ca. -16 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på +9,1 mill. kr. innebærer en forbedring sammenlignet 
med 2016, hvor det regnskapsmessige resultatet på samme tidspunkt var +0,4 mill. kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift, med lavere aktivitetsbaserte 
inntekter og betydelige avvik i lønn og innleie. Det er i april gjennomført oppfølgingsmøter 
med divisjoner og klinikker som har økonomiske avvik, med særskilt fokus på tiltak for 
reduksjon av kostnadsavvik knyttet til lønn og innleie.  
 
Noe av avviket i lønnskostnader knytter seg til budsjettiltak som er under gjennomføring, 
men hvor økonomisk effekt ikke enda er realisert. Dette gjelder bl.a sengepost på Ski 
sykehus (budsjettert effekt fra april, gjennomføres fra 1.juli), omorganisering i Kvinneklinikken 
(gjennomført fra 1.mars, men foreløpig uten forventet økonomisk effekt) samt 
operasjonsprosjektet (høye innleiekostnader for bemanning av økt kapasitet fra uke 11).   
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som 
øyeblikkelig hjelp 57 dager. Andel fristbrudd ved helseforetaket 1,5 %.. Følgende avdelinger 
står for nesten 90% av fristbruddene i april: brystdiagnostikk (61), lunge (7), ortopedi (14) og 
fordøyelse (20). En av årsakene til det uvanlig høye antallet innenfor brystdiagnostikk er at 
det har vært breakdown på et mammografiapparat. Her er foretaket i prosess for å få på 
plass nytt utstyr så raskt som mulig.  
 
I tabellen over er det laget en indeks som viser om veksten i polikliniske konsultasjoner 
innenfor PHV/TSB er høyere enn veksten i polikliniske konsultasjoner i somatikken. Hvis 
indeksen er større enn 1 er dette tilfelle. Målt i antall polikliniske konsultasjoner er den 
akkumulerte endringen i fht 2016 innen somatikk, psykisk helsevern og rus hittil i 2017 
henholdsvis +6,9 %, +12,3 % og + 16,2 % pr april. Det bemerkes at det pågår et arbeid 
under ledelse av RHFet vedrørende rapporteringsprinsipper og tellemetode innen PHV og 
TSB. Dette kan påvirke tallene, med tilbakevirkende effekt fra januar 2017. Når det gjelder 
bemanningsutviklingen målt i månedsverk har denne samlet sett økt med 0,9 % pr april 2017 
i forhold til pr april 2016. Innen somatikk og støtte har den økt med 0,65 %. Innen psykisk 
helsevern og rus samlet har bemanningen pr samme periode økt med 1,4 %. 
 
Sykefraværet på foretaksnivå i mars 2017 var på 8,0%. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere 
enn mars 2016 og 0,8 prosentpoeng høyere enn målsetningen for totalt sykefravær i 2017. 
 
De siste månedene av 2016 har Ahus vært rett rundt målsetningen som sier at 70% av alle 
pakkeforløpene er gjennomført innenfor standard forløpstid. Per april 2017 er snittet rett i 
underkant av målsetningen med en variasjon på de ulike månedene fra 60% i januar til 76% i 
mars. I april er andelen pasienter behandlet til rett tid 68%. Det har vært noen utfordringer i 
forbindelse med avvikling av påsken og inn i mai i forhold til utredning og oppstart av 
behandling. Dette gjør at resultatet for neste tertial påvirkes i negativ retning. Det iverksettes 
tiltak primo mai for å forbedre resultatene.   
 
2017 startet med et høyt pasientbelegg i første kvartal, mens det i april har vært et unormalt 
lavt belegg. Totalt sett i første tertial 2017 ligger nivået på pasientovernattinger i korridor 50% 
høyere enn det som var tilfelle i den samme perioden i 2016. Nivået er likevel kun 1/3 av det 
som ble registrert av korridorovernattinger i første tertial 2015.  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 57 55

1b Ingen fristbrudd 0 % 1,5 % 1,4 %

2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 8,0 % 8,2 %

3 Høyere vekst innenfor PHV/TSB enn for somatiske tjenester > 1 0,99 1,05

3
Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført 
innen standard forløpstid

70 % 68 % 69 %

5
God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-38,9      -9,7           

5 Ingen korridorpasienter 0 90 295
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 2,5 mill. kr.  
 
ISF-inntekter i somatikken avviker med 912 DRG-poeng (-19,5 mill. kr), som er 2,9 % lavere 
enn budsjett. Ortopedisk klinikk, nyfødtavdelingen og avdeling for gynekologi står for over 70 
% av avviket på DRG, men den kraftige nedgangen i øyeblikkelig hjelp i april gjør også at 
mange andre avdelinger har små negative avvik. Det er i hovedsak på døgnoppholdene at 
avvikene oppstår. I ortopedisk klinikk er indeksen høy, men det har vært vesentlig færre 
døgnopphold enn planlagt (både ø-hjelp og elektiv). Nyfødtavdelingen har antall opphold 
omtrent på planlagt nivå, men en vesentlig lavere indeks som genererer det negative avviket. 
Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken veies delvis opp av positivt 
avvik på laboratorieinntekter (+3,9 mill. kr) og positivt avvik på gjestepasientinntekter (+7,3 
mill. kr) per april. 
 
Andre inntekter avviker positivt med 14,9 mill. kr. Positivt avvik på disse inntektene i 2017 
skyldes bl.a økte inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale 
prosjekter, som vil ha en tilsvarende kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 41,9 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon. Etter finansposter er samlede budsjettavviket -38,9 mill. kr. 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er pr april 14,6 mill. kr. høyere enn budsjett, 
lønnskostnadene har et negativt avvik på -2,1 mill. kr mot budsjett mens innleie har et 
negativt avvik på -12,5 mill. kr.  I det negative lønnsavviket ligger det inne 14,1 mill. kr i 
lavere kostnader til pensjon. Ekskluderer vi disse, så har lønn er negativt avvik på 16,2 mill. 
kr per april. Dette er i all hovedsak knyttet til variable lønnskostnader og kan delvis forklares 
med høyt belegg og høy aktivitet i første kvartal. En del av disse lønnskostnadene ble ikke 
utbetalt før i april måned. 
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr april på -9,6 mill. kr.  Medikamentkostnadene har et 
positivt avvik på +4,4 mill. kr per april.  Det er et negativt avvik på -5,7 mill. kr i medisinsk 
divisjon, men positivt avvik på H-resepter veier opp for mer enn dette per april.  
 
På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik per april på -4,6 mill. kr. Hele dette 
avviket skyldes en regnskapsmessig disposisjon knyttet til varelageret på 
behandlingshjelpemidler. På grunn av innføringen av merverdiavgift 1. januar ga denne 
føringen en redusert kostnad i 2016 og en økt kostnad i 2017, men totalt sett en lavere 
kostnad for foretaket.  

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 200 534    215 919    -15 385     -7,1 % 884 491       896 891       -12 400     -1,4 %
Andre inntekter 520 621    514 862    5 759        1,1 % 2 024 070    2 009 218    14 852      0,7 %

Sum driftsinntekter 721 155    730 781    -9 626       -1,3 % 2 908 561    2 906 109    2 452        0,1 %
Lønn -og innleiekostnader 473 713    468 998    -4 715       -1,0 % 1 850 468    1 835 882    -14 586     -0,8 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 68 158      78 055      9 897        12,7 % 329 217       319 607       -9 610       -3,0 %
Gjestepasientkostnader 68 189      64 794      -3 395       -5,2 % 276 491       270 109       -6 382       -2,4 %
Andre driftskostnader 99 255      100 093    838           0,8 % 402 459       405 156       2 697        0,7 %

Sum driftskostnader 709 315    711 940    2 625        0,4 % 2 858 635    2 830 754    -27 881     -1,0 %

Driftsresultat 11 840      18 841      -7 001       -37 % 49 926         75 355         -25 429     -34 %
Netto f inans 6 704        6 840        136           2,0 % 26 710         27 357         647           2,4 %

Resultat 5 136        12 001      -6 865       23 216         47 998         -24 782     
Herav reduserte pensj.kostn -2 418       -2 418       -14 083       -               -14 083     

Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 2 718        12 001      -9 283       9 133           47 998         -38 865     

Denne periode Hittil i år
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Forbruket av blodprodukter har vært høyt per april, alle divisjoner har negative avvik, til 
sammen -3 mill. kr i forhold til budsjett. 70% av avviket ligger på medisinsk divisjon, spredt 
med mindre avvik på mange avdelinger. 
 
Det er et negativt avvik knyttet til laboratorierekvisita på -2 mill. kr per april. De økte 
kostnadene kompenseres av tilsvarende økte inntekter innenfor laboratoriefagene. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+70,3 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Positivt avvik knyttet til økt basisramme fra HSØ på 2,2 mill. kr per april 
• Positivt avvik knyttet til gjestepasientinntekter på 7,7 mill. kr per april 
• Positivt avvik knyttet til H-resepter på 11,4 mill. kr per april. Dette avviket blir med 

stor sannsynlighet mindre når nye legemidler kommer inn i H-resept ordningen 1. 
mai 2017. 

• Positivt avvik på gjestepasientkostnader inklusive fritt behandlingsvalg på 7,9 mill. 
kr per april. 

• Positivt avvik knyttet til pensjonskostnader på 9,5 mill. kr. 
• Positivt avvik på andre driftskostnader på 32,8 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer 

som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. 
 

 
 
Resultat 2017 mot avlevert prognose 
Budsjettkravet fra eier er på 144 mill. kr. i 2017. Per april meldt Helse Sør-Øst er prognosen 
for 2017 lik det budsjetterte resultatet. Risikoen i denne prognosen estimeres til 70-90 mill. kr 
i negativ retning i 2017. Det jobbes kontinuerlig med både eksisterende tiltak og nye tiltak for 
å redusere denne risikoen. 
 
 

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

(10) Foretaket felles 21 314      71 533      
(11) Enhet for økonomi og f inans 581           1 737        
(16) Enhet for HR 257           171           
(20) Divisjon for facilities management 236           5 251        
(30) Kirurgisk divisjon -5 792       -31 624     
(34) Ortopedisk klinikk -4 879       -12 763     
(35) Kvinneklinikken -4 382       -8 852       
(40) Medisinsk divisjon -12 685     -36 340     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -1 706       -5 909       
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 234           -2 959       
(70) Divisjon for psykisk helsevern 827           -6 602       
(90) Forskningssenteret -871          1 576        
Resultat -6 866       -24 781     
- i tillegg reduserte kostnader til pensjon -2 418       -14 083     
Budsjettmessig avvik -9 283       -38 865     
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd holder seg fortsatt på et svært lavt nivå i divisjonen. Det er imidlertid flere 
fagområder hvor det kreves betydelig innsats og planlegging for å unngå fristbrudd. Det er 
blant annet fortsatt stort fokus på andel direktebookinger. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 62, og har vært stabilt de siste tre 
månedene. Tallene påvirkes fortsatt noe av rydding av langtidsventende, og divisjonen 
forventer å kunne innfri målet om gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i løpet av 
inneværende år. 
 
Belegget på sengepostene (senger i drift) i april var 91 % og det var totalt 27 
korridorovernattinger i divisjonen, mot 43 korridorovernattinger i april 2016. Intensiv hadde i 
april et snitt på 6,5 pasienter, mot 6,7 i samme periode i 2016.  
 
Divisjonen har de siste månedene gjennomført et sengefordelingsprosjekt, og sluttrapporten 
foreligger nå. Prosjektets styringsgruppe og divisjonens ledergruppe vil nå behandle 
prosjektets anbefalinger. Ledergruppen tar sikte på å konkludere i saken i løpet av juni 
måned. 
 
Divisjonsdirektør gjennomfører fortsatt regelmessige pasientsikkerhetsvisitter på alle aktuelle 
seksjoner i divisjonen, og en rekke forbedringsområder er identifisert i forbindelse med 
visittene. Divisjonen presenterte blant annet resultatene av dette arbeidet på den 
internasjonale konferansen for kvalitet og pasientsikkerhet i London nå i april. 
 
Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen per april i forhold til budsjett er -31,6 mill. 
kr. Aktiviteten per april er 59 DRG-poeng under plantall, mens antall polikliniske 
konsultasjoner ligger 5,2 % over plantall.  
 
På sentraloperasjon er antall operasjoner redusert med -2,2 %, og aktiviteten var spesielt lav 
i april. Dette skyldes et uventet lavt antall ø-hjelp operasjoner de siste ukene i april. Knivtiden 
er imidlertid økt med 1,9 % i forhold til 2016, og spesielt da innenfor elektiv kirurgi. Knivtid på 
kveld har økt med 8 % på grunn av operasjonsprosjektet. Knivtid innen elektiv kirurgi øker 
også. DKS har økt knivtiden med 8,6 %, men antall operasjoner har gått ned med -1,2 %. 
Divisjonen konverterer nå et ø-hjelps program i uken på sentraloperasjon over til elektiv 
virksomhet, og følger ellers fortsatt nøye med på utnyttelsen av den økte 
operasjonskapasiteten som er etablert i forbindelse med operasjonsprosjektet. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 63 62

Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,3 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 7,3 % 7,5 %

6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-31,6 -7,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 27 65
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Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -9,2 mill. kr, hvor -4,5 mill. kr er knyttet til 
ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette noen måneder inn i 2017 blant annet på grunn 
av opplæring av nyansatte, og kursing i kurvesystemet Metavision. 
 
Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har hittil i år et negativt avvik på -13,9 
mill. kr. Av dette er 11,9 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt planlagt effekt 
(hovedsakelig operasjonsprosjektet og sengefordelingsprosjektet). Det negative avviket er 
størst på gjestepasientkostnader (-11,2 mill. kr). 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Fra uke 11 har SOP driftet med 6 øyeblikkelig-hjelp team på kveld i tråd med planlagt økning 
i operasjonsprosjektet. Siden antall ø-hjelpspasienter har vært synkende de siste ukene har 
ikke effekten av ekstra team på kveldstid vært like stor som forventet, men det sees en 
økning i elektiv drift utover kveld og en reduksjon i ventetid for ø-hjelpspasientene. Av 
samme grunn så er en ø-hjelps-stue på onsdager fra uke 18 omgjort til elektiv stue noe som 
vil øke den elektive aktiviteten.  
 
Divisjonen har fortsatt daglige driftsmøter med sengepostene for oppfølging av bemanning 
og belegg, og divisjonen samarbeider nå med HR for å optimalisere tekniske løsninger i 
forbindelse med dette arbeidet. Daglig bemanning blir nå vurdert opp mot bemanningsplan 
og behov, og belegget på hvert sengeområde blir vurdert med et mål om å forhindre 
korridorpasienter. Bedre utnyttelse av bemanning på tvers av sengeområdene vil fortsatt 
være et fokusområde i divisjonen, og det er knyttet betydelige forventninger til at dette 
arbeidet vil gi økonomiske gevinster. 
 

 
  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KIRURGISK DIVISJON April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 692             -135               7 823             7 511             312                
Antall døgn 1 140             17                  4 966             5 500             -534               
Antall dag 269                -47                 1 270             1 296             -26                 
Antall poliklinikk 5 952             -857               29 845           25 602           4 243             

Bemanning
Brutto bemanning 1 104             1 104             1 072             32                  
Innleid arbeidskraft 8                    7                    3                    4                    
Overtid og ekstrahjelp 54                  63                  70                  -7                   
Sykefravær (mars) 7,3 % 7,5 % 8,3 % -0,8 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 91 483           -1 340            378 088         -218               384 791         
Driftskostnader 97 275           -4 452            409 712         -31 406          402 261         

Resultat -5 792            -5 792            -31 624          -31 624          -17 470          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er på 66 dager i april og i snitt 57 dager i  
1.tertial.  Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 2,7% i april, en nedgang fra mars måned. 
Fristbrudd og ventetid skyldes mangel på leger i omstillingsprosessen knyttet til ortopedisk 
akuttpoliklinikk. Omorganiseringen krever en litt annen kompetanse på legesiden og det har 
vært krevende å få rekruttert leger med riktig kompetanse. 
 
Det var ingen pasientovernattinger på korridor i april, sammenlignet med 24 overnattinger i 
april 2016. Det har vært betraktelig lavere belegg på sengepostene i april enn det som var 
tilfelle i mars (nesten 600 liggedøgn færre).  
 
Sykefraværsprosenten i klinikken er 10,3% i februar 2017. Det er igangsatt ett 2-årig 
sykefraværsprosjekt i samarbeid med KLP. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i april var -4,8 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert er 
resultatet -12,8 mill. kr.  
  
Det negative avviket på gjestepasientkostnader er per april -1,9 mill. kr, og det registreres 
blant annet en økning i antall lårhalsbrudd som blir behandlet ved Diakonhjemmet, samt 
uventet økning i poliklinikk på Oslo Universitetssykehus. 2,6 mill.kr av avviket på 
gjestepasientkostnader skyldes en usaldert budsjettpost som det arbeides med å finne tiltak 
for.  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 66 57

Ingen fristbrudd 0 % 2,7 % 2,3 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 10,4 % 10,1 %

6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-12,8      -3,2           

5 Ingen korridorpasienter 0 0 54
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 902                -173               4 514             4 642             -127               
Antall døgn 471                -62                 2 316             2 526             -210               
Antall dag 206                -101               1 167             1 280             -113               
Antall poliklinikk 3 553             -1 418            17 292           21 147           -3 855            

Bemanning
Brutto bemanning 269                271                295                -24                 
Innleid arbeidskraft 0                    0                    3                    -3                   
Overtid og ekstrahjelp 25                  25                  25                  0                    
Sykefravær (mars) 10,4 % 10,1 % 9,0 % 1,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 22 340           -4 192            104 424         -8 740            112 979         
Driftskostnader 27 219           -688               117 187         -4 023            129 443         

Resultat -4 879            -4 879            -12 763          -12 763          -16 464          
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Avviket på driftsinntekter er -4,2 mill. kr i april og -8,7 mill. kr akkumulert. Avviket i april 
skyldes i stor grad lavere ø-hjelp døgn opphold enn forventet, samt nedgang i antall 
polikliniske ø-hjelps konsultasjoner (ortopedisk akuttpoliklinikk). Tung elektiv kirurgi er nær 
plantall, men lavere på elektiv poliklinikk og dagkirurgi (her er plantallene også litt høye på 
grunn av et lavt antall virkedager i april).  
 
På Ski sengepost driftes det 12 senger fram til 1. mai, men i april har i snitt 6 senger blitt 
benyttet (både kirurgiske, ortopediske og medisinske pasienter). Antall senger i drift justeres 
etter bemanning fram til 1. juli da sengeposten avvikles.  
 
Det er et negativt avvik på lønnskostnader i april på -1,5 mill. kr. Av dette avviket er -1,3 mill 
kr. knyttet til at Ski sengepost fortsatt er åpen (ingen budsjetterte lønnsmidler der etter mars 
måned). Sengepostene på Nbh har negativt avvik på grunn av variable lønnsutbetalinger 
etter høyt belegg i februar/mars og fastvakter på S205. 
 

 
 
Forventet økt operasjonskapasitet på DKS (tidlig oppstart og jobbe gjennom lunsj i fire 
dager) er ikke realisert per uke 19.  
 
For å kunne opprettholde aktivitet og lovlige tjenesteplaner så har det ikke vært mulig å 
gjennomføre planlagt reduksjon av legebemanningen. Kontinuerlig evaluering av bemanning 
mot aktivitet.  
 
Ski sengepost vil bli avviklet 1. juli og deretter avvikler personale 4 uker ferie. Planlagt 
oppbemanning av S305 fra 1. september. 
 

Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt ti l  
ortopedisk akuttpoliklikk 01.01.2017 -4 429 -4 429 1,0 -4 429
Reduserte varekostnader ved overgang ti l  ortopedisk 
akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter 
fra akuttmottak) 01.01.2017 220 220 1,0 220

Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk 
akuttpoliklinikk 01.03.2017 1 467 1 467 1,0 1 760

Besparelse legetjenesten ved overgang ti l  Ortopedisk 
akuttpoliklinikk 01.09.2017 1 500 600 0,4 1 800
Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på 
ortopedisk akutt-pol fra 23 ti l  20 01.03.2017 1 033 1 033 1,0 1 239

Besparelse på merkantil  ved å ta ned åpningstid på 
ortopedisk akutt-pol fra 23 ti l  20 01.03.2017 470 470 1,0 564

DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe 
gjennom lunsjen man, tirs, ons og fre 01.06.2017? 518 301 0,6 518

Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S301 20.04.2017 962 680 0,7 962

Spare 1 årsverk merkantil  Ski fra 1 juli  2016 01.01.2017 300 300 1,0 300

Spare lønnsmidler ti l  lege fra 1 mars 01.03.2017 142 142 1,0 170

Ski sengepost - Ski 2030 01.08.2017 10 021 5 565 0,6 13 361

Drifte S305 som 7 døgns post 01.09.2017 -2 940 -1 308 0,4 -3 920

SUM 9 263 5 040 0,5 12 545

Estimert 
årseffekt 

2018

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har frem til april hatt en god utvikling på ventetider, fristbrudd og etterslep, 
men i april sees en liten økning som blant annet skyldes færre virkedager. Ventetiden på 
avviklede har gått fra 43,3 dager i mars til 51 dager i april. Avdeling for nevrologi og klinisk 
nevrofysiologi hatt en stor oppgang som skyldes avvikling av pasienter som har ventet lenge.  
Ventetiden på ventende går fortsatt ned fra 43,9 dager i mars til 42,2 dager i april. Andelen 
fristbrudd har fått opp fra 2,8 % i mars til 3,3 % i april, og den gode utviklingen på etterslep 
av kontroller har flatet noe ut sammenlignet med tidligere. Det er avdeling for fordøyelse som 
har den største andel av fristbrudd og det er startet opp arbeid med gjennomgang og 
oppfølging av drift og kapasitet i avdelingen. 
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 

• Gjennomsnittlig beleggsprosent for senger i drift i de medisinske sengeområdene er 
89,8 % i april, en reduksjon med 6,7 prosentpoeng fra mars. Hittil i år er belegget 
95,4 % mot 94,1 % for samme periode i fjor 

• I april har medisinske områder hatt 63 pasientovernattinger på korridor, en reduksjon 
med 119 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 683 overnattinger i 
korridor. Det er 230 flere overnattinger enn tilsvarende periode i 2016. 

 
Gjennomsnittlig liggetid i april er 3,3 dager. Dette er litt kortere enn i mars hvor den var 3,4 
dager (alle døgnpasienter, målt i avdelingsopphold). Liggetiden etter de fire første månedene 
i år er lik 2016 med 3,3 dager. Liggetidsutvikling i divisjonen følges opp pr avdeling, i 
driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. 
 
Totalt sykefravær i divisjonen er 7,5 % i mars mot 7,7 % tilsvarende periode i fjor. 
Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt nærvær- og sykefravær gjennomgås i driftsmøter med 
avdelingene.  
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 51 48

1b Ingen fristbrudd 0 % 3,4 % 3,2 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 7,5 % 7,9 %

6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-36,3      -9,1           

5 Ingen korridorpasienter 0 63 173
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Budsjettavviket i april er på -12,7 mill. kr og avviket hittil er på -36,3 mill. kr. 
Det som gjør at regnskapsresultatet blir så svakt i april, er betydelig lavere pasientrelaterte 
inntekter enn forventet og fortsatt høye varekostnader. Inntektssiden har et avvik på hele -5 
mill. kr i april. Både døgnopphold og polikliniske konsultasjoner ligger langt under det som 
var forventet for denne måneden med henholdsvis 9 % og 15 % under plantall. Når det 
gjelder varekostnader så er det to faktorer som bidrar mest til det store avviket: Kjøp av 
helsetjenester fra private (-1,7 mill. kr) og innleie av vikarer fra vikarbyrå (-1,5 mill. kr). Det er 
også fortsatt stort lønnsavvik (-2 mill. kr), men dette avviket er halvert sammenlignet med de 
to foregående månedene. 
 
Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi siden det 
er svært usikkert om HSØ vedtar at Ahus kan starte opp med dette i 2017. Det forventes 
heller ikke at avdeling for Fordøyelse kan stoppe kjøp av skopi-tjenester fra Aleris slik som 
planlagt i 2017. Dette følger av en uforutsett stor økning i pasienttilstrømningen til avdelingen 
de siste 6-8 månedene. 
 
Divisjonen følger opp tiltaksplan for budsjett gjennom blant annet system for resultatsikring, 
etablerte arbeidsgrupper innen delområder og driftsmøter med avdelinger.  
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
MEDISINSK DIVISJON April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 2 785             -256               12 568           12 207           361                
Antall døgn 2 381             -243               10 732           10 929           -197               
Antall dag 1 823             -55                 7 801             6 831             970                
Antall poliklinikk 7 358             -1 249            36 172           32 605           3 567             

Bemanning
Brutto bemanning 1 375             1 390             1 383             7                    
Innleid arbeidskraft 15                  16                  9                    7                    
Overtid og ekstrahjelp 120                138                126                12                  
Sykefravær (mars) 7,5 % 7,9 % 8,0 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 116 028         -5 007            490 091         -2 148            481 957         
Driftskostnader 128 714         -7 678            526 431         -34 191          524 870         

Resultat -12 686          -12 685          -36 340          -36 340          -42 913          
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i april for fristbrudd , korridorpasienter og  
gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i februar ligger på 9,3%. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere 
sykefravær. 
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i april er -4,4 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er avviket i forhold til budsjett på -8,9 mill. kr. I det akkumulerte avviket skyldes 
 -1,9 mill. kr en usaldert budsjettpost som det arbeides med å finne tiltak for.  
 
Driftsinntektene avviker negativt med -3 mill. kr i april og akkumulert er avviket på -3,7 mill. 
kr. i forhold til budsjett. Det har i april vært 429 fødsler mot 450 i plantall, og kombinert med 
færre barn med lav fødselsvekt gir dette et negativt inntektsavvik på -1,5 mill.kr. Hittil i år er 
det 18 fødsler mindre enn planlagt med et tilhørende inntektsavvik på -0,6 mill. kr.   
 
Det har vært færre heldøgns-pasienter enn planlagt på gynekologisk avdeling i første tertial. 
Antall elektive pasienter er i henhold til plan, men det er lavere indeks i hele perioden. For 

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 52 48

Ingen fristbrudd 0 % 0,2 % 0,1 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,7 % 8,2 %

6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-8,9         -2,2           

5 Ingen korridorpasienter 0 0 4
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 837                -140               3 436             3 455             -19                 
Antall døgn 1 027             -104               3 920             4 193             -273               
Antall dag 161                -45                 856                878                -22                 
Antall poliklinikk 2 895             -398               13 049           12 763           286                

Bemanning
Brutto bemanning 274                274                275                -2                   
Innleid arbeidskraft 1                    0                    2                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 25                  24                  26                  -2                   
Sykefravær (mars) 7,7 % 8,1 % 8,1 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 22 017           -3 031            98 714           -3 745            100 905         
Driftskostnader 26 398           -1 351            107 565         -5 107            109 643         

Resultat -4 382            -4 382            -8 852            -8 852            -8 738            
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øyeblikkelig hjelp er det 20 % færre pasienter enn planlagt, men her er det en høyere indeks. 
Antall pasienter på dagkirurgi er også lavere enn plan. Totalt inntektsavvik på gynekologi er 
 -1,1 mill. kr i april og -2,3 mill. kr akkumulert.  
 
Aktiviteten på poliklinikk på føde og gynekologi har vært lav i april. Totalt i første tertial har 
det blitt gjort 652 konsultasjoner mindre enn planlagt (13 049 mot 13 701). Det er i tillegg 
langt færre pasienter som får cytostatika sammenlignet med samme periode i 2016, og 
inntektsavviket akkumulert på poliklinikken samlet er -1,2 mill. kr i forhold til budsjett per april. 
 
Lønnskostnadene på fødebarsel avdelingen avviker med -1 mill. kr i forhold til budsjett i april 
og ekstern innleie avviker med -0,1 mill. kr. Akkumulert er avviket -1,8 mill. kr. Noe av avviket 
skyldes høyt sykefravær og oppbemanning i påskeuken på grunn av forventet høy poliklinisk 
aktivitet. Gjennomgang av tilstedeværelse opp mot bemanningsplaner gjennomføres i løpet 
av mai.  
 
Legene har per april et negativt lønnsavvik på -1,4 mill. kr. Dette skyldes langtidsfravær og 
vakansvakter på grunn av høyt korttidsfravær. Det pågår et samarbeid med HR og økonomi 
for å se på legenes oppgaver og tidsbruk opp mot aktivitet. Denne kartleggingen vil bli brukt 
som utgangspunkt for å finne mulige effektiviseringstiltak.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 
 

 
 
Antall gynekologiske døgnopphold er under plan, som hovedsakelig skyldes færre ø-hjelps 
inngrep, men også en annen pasientsammensetning av elektive pasienter enn forventet 
basert på 2016 aktivitet. Gjøre et dypdykk etter stengte første tertial for å finne årsak til lav 
indeks.  
 
Kontinuerlig samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken for å utnytte ledig 
kapasitet på poliklinikken. 
 
Omorganisering av fødebarsel avdelingen ble igangsatt den 6. mars. Det er en krevende 
situasjon for fødebarsel avdelingen, og det er satt i gang straks-tiltak for å bedre situasjonen. 
Foreløpig ser man ikke den forventede økonomiske effekten, men man ser redusert 
lønnskostnader totalt sammenlignet med første tertial 2016.   
 

Økt inntekt på ISF gynekologi 
døgn 01.09.2017 500 167 0,3 500
Økt inntekt for fedrene på 
barselhotellet 01.01.2017 150 150 1,0 150

Ombygging av poliklinikk areal 
S301 01.01.2017 2 483 1 600 0,6 2 483

Endring fra 5 ti l  3 seksjoner på 
fødebarsel 01.07.2017 6 133 3 678 0,6 7 359

SUM 9 266 5 595 0,6 10 492

Estimert 
årseffekt 

2018

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017

Side 14 av 37 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne – og ungdomsklinikken har fortsatt kontroll på ventetider og fristbrudd. Sykefraværet 
har de siste månedene ligget stabilt mellom 7-8 %, dog med variasjoner mellom avdelingene.   
 
 

 
 
Budsjettavviket i april er på minus 1,7 mill. kr og avviket hittil i år er -5,9 mill. kr.  
 
Når det gjelder aktivitet knyttet til døgnopphold er Nyfødt omtrent i balanse isolert i april, 
mens avviket hittil i år er på -2,7 mill. kr. Det skyldes som nevnt tidligere færre av de minste 
barna i årets fire første måneder.  Hittil i år er det skrevet ut 4 barn under 1000 gram mot 10 i 
samme periode i fjor (differansen på 6 barn tilsvarer 133 DRG-p som igjen utgjør 2,9 mill. kr). 
Samtidig er kompleksiteten opprettholdt med mange større som krever høyspesialisert 
behandling men som gir vesentlig mindre DRG poeng per pasient, og dermed også gir stort 
utslag gjennom lavere DRG-indeks.  
 
ABU har et negativt inntektsavvik på ca. 1 mill. kr hittil i år og hele avviket kom i april. Avviket 
skyldes både færre opphold og lavere indeks enn plan i perioden. Poliklinikk og 
dagbehandling har et negativt avvik hittil i år på -0,3 mill. kr. Avviket ligger i sin helhet på 
Barnehabiliteringen, mens poliklinikken og BUP-seksjonen har levert over plantall.  
 
På kostnadssiden er varekostnadene fortsatt i balanse i forhold til budsjett.  

Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

60 46 48

Ingen fristbrudd 0 % 0,3 % 0,4 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,1 % 7,2 %

6 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-5,9         -1,5           
-3
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 460                -55                 1 978             2 067             -89                 
Antall døgn 284                -16                 1 203             1 241             -38                 
Antall dag 2                    -18                 25                  43                  -18                 
Antall poliklinikk 1 964             -235               9 250             8 468             782                

Bemanning
Brutto bemanning 303                302                294                8                    
Innleid arbeidskraft -                 0                    0                    0                    
Overtid og ekstrahjelp 17                  18                  19                  -1                   
Sykefravær (mars) 6,1 % 7,1 % 7,1 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 22 949           -968               95 444           -3 199            100 399         
Driftskostnader 24 655           -738               101 354         -2 710            100 285         

Resultat -1 706            -1 706            -5 910            -5 909            114                
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Budsjettavviket knyttet til lønn er -0,6 mill. kr i april og det er Nyfødt som har det største 
avviket. Det er verdt å nevne at Avdeling for leger har et positivt avvik på 1,6 millioner hittil i 
år, hovedsakelig knyttet til lønn. 
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Det negative resultatavviket hittil er i hovedsak knyttet til Nyfødt og ABU. Det ble presentert 
flere konkrete tiltak i månedsoppfølging med administrerende direktør i slutten av april på 
basis av mars-tallene. Avviket på utgiftssiden i ABU har sammenheng med ettervirkning av 
omorganisering like før jul som samtidig kom midt i høysesongen. Tallene for april og videre 
inn i mai viser at antallet månedsverk i ABU er fallende. Alle tiltak har nok likevel ikke full 
effekt. Disse må gis noe tid samtidig som det må jobbes videre med tanke på ytterligere tiltak 
da situasjonen i april er noe forverret. 
 
BUK har tidligere sett at inntektene kan svinge raskt, og variere mye gjennom året. Det er 
som nevnt ting som tyder på at styringsfarten på kostnadssiden er i ferd med å komme under 
kontroll i ABU. På Nyfødt jobbes det nå med å igangsette planlagte tiltak. Dette kombinert 
med at enkelte avdelinger har positive avvik gjør at vi velger å opprettholde prognose for året 
totalt. 
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 
 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Psykisk helsevern har i snitt 0,5 % fristbrudd per april og 0,2 % i april. Avdelingene har 
etablerte rutiner for å unngå fristbrudd. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt under kravet som gjaldt for 
2016, men er noe over årets mål om 45 dager. Gjennomsnittet pr april er 51 dager. 
 
Sykefraværet er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet for 2016 og i tråd med 
årstidsvariasjonen. Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Det er 
fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført rutine for oppfølging av enheter 
med høyt sykefravær over tid.  
 
Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i april i forhold til budsjett på 
+0,8 mill. kr, men fortsatt er akkumulert avvik i forhold til budsjett på -6,6 mill. kr. En del av 
det akkumulerte merforbruket kan tilskrives bl.a. mindreinntekt poliklinikk, merkostnad innleie 
av leger og høye utgifter til tolketjenester. Netto gjestepasientoppgjør i april gir et positivt 
resultat, men det er en viss usikkerhet på grunn av sent mottatte fakturaer. Igangsatte tiltak 
for å redusere gjestepasientkostnadene forventes å ha økt effekt i løpet av første halvår. Det 
er etter innføring av ISF for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB fra 1.januar 
2017 en viss usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for beregning av poliklinikkinntektene. Her 
er det en akkumulert mindreinntekt i forhold til budsjett på -5 mill. kr per april. Korrigert for 
refusjoner som fortsatt dekkes av HELFO er mindreinntekten -4 mill. kr. 
 
Det er til dels stor vekst i polikliniske konsultasjoner sammenlignet med både 2016 og 
plantall for 2017. Noe av denne økningen skyldes en endring i hvordan 
gruppekonsultasjonene telles etter innføringen av ISF. Hittil har antall konsultasjoner blitt talt 
opp etter samme metode som i 2016, men dette vil bli endret etter hvert som datakvaliteten 
for beregning ISF-inntekter er tilfredsstillende og man kan bruke samme dataverktøy for 
rapportering av antall konsultasjoner og ISF-poeng. 
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (60 dager somatikk og 45 
dager PHV/TSB 

45 51 51

Ingen fristbrudd 0 % 0,2 % 0,5 %

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 9,2 % 9,3 %

7 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-6,6         -1,7           
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. 
 
  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

VOP 16 722           -368               77 228           68 685           8 543             

- herav døgn 5 402             67                  21 849           20 722           1 127             
- herav liggedøgn utenfor HSØ 75                  31                  337                165                172                
- herav poliklinikk 11 245           -466               55 042           47 798           7 244             
ISF poeng 1 203             -508               5 876             -                 5 876             

BUP 6 525             -1 245            32 917           30 784           2 133             
- herav døgn 648                18                  2 769             2 476             293                
- herav poliklinikk 5 877             -1 263            30 148           28 308           1 840             
ISF poeng 1 421             -620               7 112             -                 7 112             
RUS 4 050             187                17 411           15 191           2 220             
- herav døgn 1 736             138                6 429             5 741             688                

- herav poliklinikk 2 314             49                  10 982           9 450             1 532             

ISF poeng 297                -360               1 409             -                 1 409             
Bemanning

Brutto bemanning 1 787             1 801             1 779             23                  

Innleid arbeidskraft 1                    3                    2                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 134                150                138                12                  

Sykefravær (mars) 9,2 % 9,2 % 9,4 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 148 718         -952               604 421         -1 634            615 948         

Driftskostnader 147 890         1 779             611 024         -4 968            612 146         

Resultat 828                827                -6 603            -6 602            3 802             
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per april 
på 3 mill. kr i forhold til budsjett. Bildediagnostisk avdeling sitt merforbruk er pr april økt til 6.9 
mill. kr (1 mill. kr økning fra mars) i forhold til budsjett. Avviket innen Bildediagnostikk 
utfordrer sykehuset, primært grunnet følgende forhold:  
 

• Merforbruk innen brystdiagnostikk, hvor en av to modaliteter er gått i breakdown. 
Derav merforbruk på kjøp av undersøkelser, og merkostnader innen lønn. Samlet per 
april utgjør dette -3,5 mill. kr. Et av tiltakene for å avhjelpe denne situasjonen er å 
anskaffe nytt utstyr. Denne prosessen er påbegynt.  

• Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og intern 
poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen CT, både 
grunnet breakdown på utstyr og henvisningstilstrømning som ikke er i harmoni med 
kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. Tiltak i 
forhold til utfordringen innen CT-kapasitet er primært gjennomgang med klinisk 
virksomhet rundt riktigheten av aktuell aktivitetsvekst.  

 

 
 
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser isolert for april en liten reduksjon av aktiviteten, 
som kommer av at påsken i 2017 er i april, mens den i 2016 var i mars. Aktivitetsendringen i 
årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i 2016, viser vekst innen MR 
(6,6%), CT (4,8%), Brystdiagnostikk (6,9%) og nukleærmedisin (8,2%).  
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

-3,0         -0,7           

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 7,2 % 7,7 %

-3

0%

10%

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
OG TEKNOLOGI April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Analyser / undersøkelser

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 6 468             -590               28 596           28 748           -0,5 %
Poliklinikk 6 320             -1 956            29 999           30 740           -2,4 %
Primærhelsetjenesten 2 647             -633               12 399           12 393           0,0 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 212 808         -1 991            955 415         888 082         7,6 %
Poliklinikk 136 249         -10 057          619 434         568 480         9,0 %
Primærhelsetjenesten 143 453         -42 615          693 871         714 170         -2,8 %

Bemanning
Brutto bemanning 607                601                583                17                  
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 14                  14                  11                  3                    
Sykefravær (mars) 7,2 % 7,7 % 7,1 % 0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 82 763           221                345 618         7 859             355 650         
Driftskostnader 82 530           13                  348 577         -10 818          361 629         

Resultat 233                234                -2 959            -2 959            -5 979            
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Innen laboratoriefagene er det også en kraftig aktivitetsvekst innen alle omsorgsnivåer, dette 
gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det 
økt kompleksitet i prøvematerialet og analysearbeidet innen Patologi, Immunologi og 
transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette 
utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft. 
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 

 
 
Stort sett er planlagte tiltak iverksatt eller under iverksettelse. Det er iverksatt systematisk 
oppfølging gjennom avdelingssjefene for resultatsikring av alle tiltakstypene pr avdeling.   
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Det økonomiske resultatet akkumulert per april er +5,3 mill. kr i forhold til budsjett. 
   
Det positive avviket ligger nesten i sin helhet på lønn (+4,9 mill. kr). 
 
Det er avdeling for drift og vedlikehold, renholdsavdelingen og barnehagene som har de 
største positive avvikene på lønnskostnader per april. 
 

 
 
 
  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

2 God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre 
investeringer i bygg og utstyr

Budsjett 
avvik = 0

5,3          1,3            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 8,9 % 9,3 %

-1

1

0%

10%

20%

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
FACILITIES MANAGEMENT April April  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Bemanning

Brutto bemanning 585                598                597                1                    
Innleid arbeidskraft -                 -                 -                 -                 
Overtid og ekstrahjelp 51                  61                  61                  -                 
Sykefravær (mars) 8,9 % 9,3 % 8,6 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 51 834           -443               213 271         800                248 106         
Driftskostnader 51 598           678                208 019         4 451             239 813         

Resultat 236                236                5 252             5 251             8 293             
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2017 ble vedtatt i foretaksmøte 15. februar 2017. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 
 

 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

Innsatsområde Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter 
som har 
implementert 
tiltakene 

Prosentvis 
mål på 
spredning 

Ny kartlegging av relevante enheter og spredningsgrad er 
ikke ferdigstilt, men fremlegges styret på senere tidspunkt.  

Trygg kirurgi 2 2 100 Trygg kirurgi sjekkliste følges med kontinuerlig uttrekk og 
målinger.   

Samstemming av 
legemiddellister 20 6 30 Satsningsområde i flere divisjoner i 2017. Flere prosjekter 

igangsatt.  

Behandling av hjerneslag 1 1 100 Innsatsområdet følges gjennom registreringer i Norsk 
hjerneslagsregister.   

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

80 
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Somatikk Psykiatri

Prosentandel av epikrisene som er sendt 
ut innen 7 dager  

1. tertial 2016

2. tertial 2016

3. tertial 2016

1. tertial 2017
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Infeksjon ved SVK 20 3 20 
Todelt pakke, der del to er relevant for flest enheter. Ved 
etterspørring viser det seg at flere enheter jobber 
systematisk med å vurdere indikasjon, blant annet på tavler.  

Trykksår 20 8 40 Arbeider med å innføre screeningsskjema i DIPS.  
Fall 20 2 10 Arbeider med å innføre screeningsskjema i DIPS.  

Forebygging av selvmord 1 1 100 
Akuttpsykiatrisk avdeling består av 1 avdeling med 6 
seksjoner - innsatsområdet er implementert i forhold til 
plan. Stikkprøvemålinger gjennomføres.  

Forebygging av 
overdosedødsfall 1 1 100 Implementert på tre seksjoner i en avdeling.  
Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand 

   

I piloteringsfase. Ahus er deltar med Ortopedisk klinikk S105 
i nasjonalt læringsnettverk. 

Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis 

   

I piloteringsfase. Ahus deltar med Akuttmottaket i nasjonalt 
læringsnettverk 

Forebygging og behandling 
av underernæring 

   

I piloteringsfase. Ahus deltar med Lungeavdelingen i 
nasjonalt læringsnettverk 

 
Kommentar til spredningskartet: Spredningskartet er ikke endret siden forrige tertial. Grundig 
kartlegging av relevante enheter og grad av implementering pågår. Dette vil legges frem for 
styret når resultatet foreligger. Kartleggingen vil medføre endring i spredningskartet til 2. 
tertial 2017.  
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 
 

 

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

 
 
NPE, - klage- og tilsynssaker 
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Saker fra Fylkesmannen

Klager

NPE

Pasientrelaterte uønskede hendelser 1. tertial 2017 1. tertial 2016 Totalt 2016 
Pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i EQS 1015 963 2781 
§ 3-3-meldinger 82 137 314 
§ 3-3a-varsler 8 7 24 
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Legemiddelhåndtering 
 
Det er tre forskjellige legemiddel kurvesystemer i bruk på Ahus:  

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

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

• Medisinsk divisjon (med unntak av nevroklinikken) benytter papirkurve.  
 
Det er etablert et mottaksprosjekt som skal innføre den regionale versjonen av 
kurvesystemet MetaVision på alle døgnenheter på Ahus. Papirkurven og DIPS 
Panoramakurvesystem vil da bli utfaset. Tentativ dato for oppstart i de enhetene som i dag 
allerede bruker en tidligere versjon av MetaVision er 18. mai. Resten av Sykehuset skal 
konvertere til MetaVision kurve høsten 2017. 
 
Det er opprettet et legemiddelprosjekt “Riktig valg – bedre helse og kostnadseffektivitet”, 
med undergrupper som i første omgang skal fokusere på behandling med MS legemidler, 
Hepatitt C legemidler, Kreftlegemidler og TNF/ Biologiske legemidler. Dette er områder som 
benytter svært kostbare legemidler i behandlingen av sine pasienter. Prosjektet ledes av 
Enhet for Medisin og Helsefag med arbeidsgrupper fra de aktuelle kliniske miljøene. 
 
Antibiotika-utvalget er utvidet til et antibiotika-team som skal lede Antibiotika-
styringsprogrammet på Ahus i tråd med nasjonale retningslinjer for redusert bruk av 
antibiotika mot år 2020. 
  
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
drives videre med ledelse i Kvalitetsavdelingen. 
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4.2 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) og ledelse 
 
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er lagt til 
grunn for arbeidet også i første tertial 2017. 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. Dette arbeidet er iverksatt og 
arbeidsgruppen har påbegynt sin rapport. En konkret leveranse er Ahus sine egne 
«fjellvettregler» knyttet til forebygging av vold og trusler: 
 

 
 
Som en del av HMS-målene inngår også 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. Opplæring i HMS 
gjennomføres på plan så langt i 2017. I andre tertial arbeides det videre med å videreutvikle 
HMS-opplæringen for ledere, også slik at denne bedre kan integreres i den øvrige 
lederopplæringen i foretaket.  
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført 4 møter i første tertial. I andre tertial 2017 skal 
det tas endelig stilling til hvordan ordningen med AMU-er på nivå 2 (divisjonsnivået) skal 
rulles ut ved alle klinikker/divisjoner. 
 
Det er gjennomført 3 HMS-revisjoner i første tertial knyttet til HMS-opplæring og ytre miljø. 
Revisjonene skal søke å gi svar på i hvilken grad utvalgte forhold i foretakets miljøstyrings-
system/HMS-system etterleves og om disse er i samsvar med lov, forskrift og gjeldende 
Ahus prosedyrer: 

• etterlevelse av miljøstyringssystemet, herunder måloppnåelse og avfallshåndtering 
• etterlevelse av prosedyrer for avvikshåndtering (HMS og ytre miljø) 
• risikovurderinger vold og trusler (HMS) 
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Alle klinikker og divisjoner har utarbeidet og fulgt opp sine egne samarbeidsplaner med 
bedriftshelsetjenesten i 2016, og i første tertial har det vært arbeidet med årsrapporter og 
nye samarbeidsplaner for kommende periode.  
 
Med bakgrunn i innspill fra organisasjonen i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 
vedtok sykehusledelsen høsten 2016 å gjennomføre en vurdering av om Ahus fortsatt skal 
ha intern bedriftshelsetjeneste (BHT) eller gå over til ekstern ordning. I februar/mars 2017 ble 
det gjennomført og levert en utredning om intern eller ekstern BHT på Ahus. Rapporten har 
vært på høring i organisasjonen, og skal behandles av sykehusledelsen og i AMU før endelig 
beslutning fattes. 
 
Prosjekt Grønn kjemi, som omhandler substitusjon av kjemikalier som både er farlige for 
ansatte og miljø ble iverksatt i 2016 og det arbeides videre med dette arbeidet i 2017. 
 
HMS-avvik 
 
Det ble meldt 559 uønskede HMS-hendelser i første tertial, dette er en økning på 23 prosent 
målt mot første tertial 2016 (456). Dette er en ønsket oppgang i antall meldinger. Fokus på 
meldinger og økt fokus på forbedringsarbeid i foretaket generelt har bidratt til økningen.  Det 
har vært fokus rettet mot å gjennomføre risikovurderinger knyttet til vold og trusler i 2016, og 
en del enheter har også arbeidet med dette i første tertial 2017.  
 
Ledelse 
 
Ahus har denne vinteren satt i gang arbeid med å harmonisere lederstruktur i foretaket, der 
det er gitt anbefalinger rundt enhetlig tittelbruk pr ledernivå, standardiserte 
stillingsbeskrivelser pr ledernivå, tydeliggjøring av totalansvaret i ledelse, bruk av lederstøtte 
og størrelse på kontrollspenn for ledere. Til grunn for arbeidet ble det gjort en kartlegging av 
kontrollspenn og lederansvar i hele organisasjonen. I første omgang er det besluttet enhetlig 
tittelbruk og standard stillingsbeskrivelser, som nå implementeres. Når det gjelder bruk av 
lederstøtte, ledernivå 5, og vurderinger rundt kontrollspenn er divisjonene oppfordret til 
gjennomganger for å vurdere hvordan lederstrukturen fungerer lokalt. 
 
Vinter/vår 2017 gjennomføres et lederprogram for 10 avdelingsledere i foretaket der 
lederutvikling og forbedringsarbeid inngår i samme program. Målet er å styrke foretakets 
gjennomføringsevne i utviklings- og endringsarbeid, samt utvikle ledere primært på nivå 3 i 
deres rolle i foretaket.  
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Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Utdanningsstrategien ble vedtatt av sykehusledelsen i januar, og skal gjelde for perioden 
2017-2030. De strategiske målene i strategien er rettet mot: kompetanse innen målrettet og 
systematisk utdanning, Ahus som en innovativ lærings- og praksisarena, en viktig aktør i 
samarbeidet for god utdanning og styrking av utdannings- og universitetssykehusfunksjonen. 
 
 
Pr april 2017 har Ahus 25 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger i sykepleie: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 5 

Barnesykepleie 4 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 3 

Akuttsykepleie 4 

Sum antall 24 
 
Utdanningsstillinger i akuttsykepleie er opprettet for å møte akuttmottakets behov for 
kompetanse. Framtidig behov for spesialsykepleiere er spilt inn i helseforetakets økonomiske 
langtidsplan.  
 
 
Arbeidet med opplæring og brukerstøtte i bruk av prosedyre Planlegging, gjennomføring og 
evaluering av kompetansestyring fortsetter. For å spre informasjon og ivareta fristen 1. april 
ble det våren 2017 laget en film. Du kan se den her: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ofed22Kifo&feature=youtu.be 
Divisjoner og klinikker har meldt inn felles kompetansebehov. Disse sammenstilles av 
avdeling kompetanse og utdanning, og legges frem for sykehusledelsen mai 2017. 
Sammenstillingen vil synliggjøre felles kompetansebehov på tvers av divisjoner ved Ahus. 
 
Kompetansebroen ble lansert 9. januar, og er et felles nettsted for deling av kompetanse 
mellom ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten.  
 
Det har vært lyst ut 21 LIS-del 1 stillinger (tidligere turnuslegestillinger), hvorav 6 stillinger 
med distrikt i Finnmark og resterende med distrikt i Akershus.  Det var til sammen 1033 
søkere til de to utlysningene. Ny kvalitetsreform for leger innføres i 2017, med innføring av 
læringsmål og læringsaktiviteter. Hovedfokus er styrket veiledning og supervisjon samt felles 
kliniske læringsmål. Det jobbes aktivt med å forberede mottak av nye LIS-1 stillinger fra 
høsten 2017. 
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4.3 Tilgjengelighet 
 
Foretaket har gode resultater i 2016 på ventetid for ventende og avviklede pasienter.  
Krav for 2016 er ventetid på 65 dager. 

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

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

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

 
 
 
Det har vært noen fristbrudd siste tertial knyttet til legestrek høsten 2016, men utfordringen 
er nå håndtert.  
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4.4 Forskning og innovasjon 
 
Som ledd i å sikre at forskning følger regelverket, gjennomførte foretaksrevisjonen høsten 
2016 og vinteren 2017 en revisjon av internkontroll i forskningsprosessene. Formålet har 
vært å vurdere internkontrollen fra planlegging til prosjektavslutning. Med utgangspunkt i 
pliktene til forskningsansvarlig institusjon og prosjektleder, har revisjonen også omfattet 
linjens etterlevelse av utvalgte krav til forskningsvirksomheten, avgrenset til et utvalg på sju 
helseforskningsprosjekter som er søknadspliktige til Regional Etisk Komite (REK).  
 
Sentrale funn fra revisjonen: 
- Det er uklarhet omkring ansvar, roller og myndighet for ledere på nivå 2 og 3 og de som 

har fått oppgaver delegert fra disse. 
- Det er manglende ledelsesoppfølging av pågående forskningsprosjekter. 
- Foretaket mangler oversikt over gjeldende protokoller, pasientinformasjon og samtykke 
- Kontrollmekanismer som sikrer at GCP-studier monitoreres, er ikke etablert. 
- Det finnes ingen samlet oversikt over forskningsbiobanker og deres ansvarshavende. 
- Prosjektledere og medarbeidere har ikke dokumentert opplæring i regelverk og 

prosedyrer. 
- Lovkrav knyttet til arkivering etterleves i liten grad. 
- Avvikshåndteringen er mangelfull. 
- Det er ikke etablert prosesser som sørger for at kunnskap om feil, svikt og mangler 

innhentes fra alle relevante kilder sammenstilles, vurderes og brukes målrettet til å 
prioritere forbedringsområder.  

 
Oppfølging: 
Basert på revisjonsrapporten er det startet en gjennomgang av lederstrukturen for forskning 
og oppdatering av interne retningslinjer. En tydeligere ansvarsplassering skal sørge for at 
forskningsaktiviteten følges opp på rett nivå, og at lovkrav knyttet til dokumentasjon og 
internkontroll etterfølges. Det vil også igangsettes en prosess for å definere hvilke 
forskningsstøtteoppgaver som skal ligge sentralt og hvilke som bør etableres lokalt i 
divisjonene. I samarbeid med Oslo universitetssykehus tar Akershus universitetssykehus nå i 
bruk eBiobank, et elektronisk system for etablering og oppfølging av biobanker. Det foregår 
videre et arbeid med å videreutvikle sykehusets prosjektdatabase, noe som vil gi bedre 
oversikt over og mulighet for å følge opp pågående forskningsprosjekter. Det er også 
opprettet dialog med regional forskningsstøtte med tanke på å etablere en mer helhetlig 
praksis knyttet til opplæring av personell, samt oppfølging og monitorering av kliniske studier. 
Det vurderes også å styrke forskningsstøtteavdelingen med en medarbeider som har 
monitoreringskompetanse. 

Innovasjon 
Tabellen nedenfor viser hvilke innovasjonsaktiviteter Inven2 har rapportert for Akershus 
universitetssykehus første tertial 2017: 

Type 1. tertial 2017 
Disclosure of invention (DOFI) 5 
Patentsøknader 1 
Lisenser/bedriftsetableringer 0 
Aktive innovasjonsprosjekter 4 

Til fristen 28. april ble det innsendt én søknad til Helse Sør-Øst om prosjektmidler til 
innovasjon. I 2016 fikk to prosjekter fra Akershus universitetssykehus tildelt 
innovasjonsmidler.  
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4.5 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 30.04.2017.  
 

 
 
Det er påløpt 12,8 mill. kroner på egne investeringsprosjekter pr 30.04.17  
 
Anvendelse av lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) 
kommer i tillegg på 0,5 mill. kroner pr 31.03.17 
 
Samlede investeringer pr 30.04.17 er 13,26 mill. kroner. 
 
Likviditet 
 

 
 
Rammen for driftskreditten justeres jevnlig bl.a. basert på forholdet mellom pensjonskostnad 
og pensjonspremie. 
 
Øvrige likviditetsendringer gjennom året skyldes normale periodiske svingninger i 
utbetalinger, samt resultatutviklingen. Nedgangen i belastet driftskreditt i første tertial 2017 
skyldes i hovedsak at pensjonspremien er belastet vårt pensjonsfond og dermed ikke 
påvirker likviditeten. 
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4.6 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor 
HR- og IKT-området.  
 
IKT-området 
 
Sikker og stabil IKT-drift  
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra 
Sykehuspartner pr april 2017.  
 
Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne.  
 
Graf 1 viser kritiske hendelser Ahus, lokale løsninger 

 
Graf 2 viser kritiske hendelser Ahus inkl de regionale tjenestene som er tatt i bruk på 
foretaket 

 
 
Antall kritiske bortfall av tjenester er stabil, men uønsket høy. Flere av hendelsene i denne 
perioden skyldes regionale tjenester (eks ERP), mens færre er av lokal art. Flere tiltak ble 
iverksatt på Ahus i forbindelse med prosjektet “Sikker og stabil drift” fra Sykehuspartner, som 
ble avsluttet ved utgangen av 2016. Dette prosjektet legger grunnlaget for kommende 
modernisering av infrastrukturen (iMod) ved sykehuset, som besluttet gjennom Helse Sør-
Øst RHF.   
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Sykehuspartner brukerstøtte, responstider ved henvendelse (KPI 80%, innen 60 sekunder) 

 
 

 
 
Status i regionale prosjekter etter 3. tertial 2016 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
IMP: Infrastrukturmodernisering 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
 Prosjekter/aktivitet i 2017 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 Radiologi 

Status april: Pågående.  
Regional løsning for ris/Pacs. Prosjektet er avgrenset til kun å implementere Carestream 
Pacs. Eksisterende Ris blir oppgradert i forbindelse med implementeringen av Pacs. 
Prosjektet er pågående og implementering er planlagt med oppstart 2. juni 2017.  
Prosjektet er iht plan. 

RKL 
Regional EPJ, standardisering 
Status april: Pågående 
Regional løsning for felles pasientjournal. Fase1 vil omfatte standardisering. Planlagt 
implementering på Ahus: november 2017. 
Prosjektet er iht plan. 

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

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

RKL 
IHR fase 2 (Interaktiv henvisning og rekvirering) 
Status april: Ikke påbegynt 
Elektronisk henvisning og rekvirering fra legekontor til spesialisthelsetjenesten innen 
laboratoriene og bildediagnostikk. 
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 Prosjekter/aktivitet i 2017 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 

Regional kurve og medikasjon 
Status april: Pågående, men forsinket. 
Regional løsning for gjennomgående kurve.  
Forsinkelse med oppgradering og bredding i sykehuset grunnet teknisk løsning. 
Implementering på AIO er planlagt til 18.mai. Videre bredding vil skje avdelingsvis og vil 
pågå fram mot Q2 2018 

IMOD 
Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status april: Pågående, men forsinket. 
Verktøy for organisasjon- og fullmakts forvaltning. 
IDM løsningen er rullet ut på Ahus i september 2016. De andre aktivitetene i prosjektet er  
forsinket. Deler av opprinnelig prosjekt et flyttet til EPJ prosjekt. Flere prosjekter har 
avhengighet til dette prosjektet, eks EPJ og medikasjon/kurve. 
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4.7 Samhandlingsreformen 
 
KAD plasser og utnyttelse 
 
Antall plasser 1. tertial 2017: 
Nedre Romerike KAD 16 
Øvre Romerike KØH  6 
Eidsvll KØH  3 
Aurskog Høland KØH 2 
Follo LMS 14 
Nes KØH  2 
KAD Aker (Ahus andel av totalt 
72 plasser) 

14 

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

 
 
 
Status samhandling per 1. tertial 2017 
 
Aktivitet Status 
Samhandlingsplan for Ahus 
og kommunene 

Handlingsplan for samhandlingsområdet er vedtatt og de enkelte tiltak under utarbeidelse. 
Legesamarbeid og samarbeid innen området psykisk helse og rus er prioritert. 

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

De fleste delavtaler er revidert. Fagfora følger opp sine områder. Det er utarbeidet 
handlingsplaner for oppfølging.  

Forbedring av 
utskrivningskvalitet. Området 
følges opp i hht ny 
retningslinje for 
Kvalitetsoppfølging.   

Opplæring i trygg utskrivning til kommunehelsetjenesten er gjennomført innen somatikken.  
Sykehusledelsen behandlet i april sak om status når det gjelder kvalitet på 
utskrivningsområdet. Status skal legges fram to ganger pr. år etter gjennomført 
kvalitetskartlegging.    
 

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Det er igangsatt prosjektarbeid for å bedre bruk av Kjernejournal. Det sendes nå elektroniske 
meldinger fra Kvinneklinikken til de fleste helsestasjoner i området.  
 

Barn som pårørende Barn som pårørende er prioritert som oppfølgingsområde i Fagforum for forebygging. 
Kontaktpersoner i kommuner og bydeler etableres for å sikre samarbeid og oppfølging av 
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barna..  
Tolketjenesten OUS er etablert som hoved- leverandør av tolketjenester, avtale er inngått. Det er etablert 

samarbeidsrutiner og det gis løpende opplæring i rutiner og bruk av tolk.  
Tolkekabiner er etablert og det arbeides med å ta i bruk skjermer for å kunne benytte 
skjermtolking.  
  

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Det etterspørres og gis opplæring til klinikken i migrasjonshelsearbeid. Det er tatt initiativ for 
å få oversatt standardbrev til ulike språk. Det er tatt initiativ til å utarbeide brosjyrer og, 
undervisningsmateriell til aktuelle språk.    

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Videreutviklet helsepedagogikktilbudet. 
Videreutviklet samarbeid med  “Møtepunktet” (møtested for pasienter med repr. fra 
brukerorg.). Det er prøvd ut gruppetilbud med tolkebruk innen ett område.  

Implementering av 
Kontaktlegeforskrift 

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

Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

Det samarbeides i en rekke samhandlingsprosjekter både mellom Ahus og kommunene og 
mellom Ahus og bydelene   

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

 
 
Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen under viser antall UK døgn fordelt på kommuner og bydeler pr. 1 tertial 2014- 2017.  
 
   2014  2015  2016  2017 
Vestby 51 3 6 22 
Ski 112 60 273 150 
Ås 4 77 52 57 
Frogn 40 9 47 53 
Nesodden 93 167 32 17 
Oppegård 207 61 66 140 
Aurskog-Høland 12 12 5 25 
Sørum 5 16 9 14 
Fet 6 4 10 6 
Rælingen 28 60 12 29 
Enebakk 15 14 4 21 
Lørenskog 20 34 42 104 
Skedsmo 161 157 422 94 
Nittedal 7 136 24 33 
Gjerdrum 6 4 12 4 
Ullensaker 10 24 10 16 
Nes 3 5 14 12 
Eidsvoll 195 18 116 12 
Nannestad 15 16 8 2 
Hurdal 4 12 2 1 
Rømskog         
Bydel 10 Grorud 53 43 22 33 
Bydel 11 Stovner 321 138 192 22 
Bydel 12 Alna 307 375 107 112 
Andre Bydeler 9 1   1 
Andre kommuner 4 1 6 10 
Totalt 1 688 1 447 1 493 990 
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4.8 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner i de to siste tertial ved Ahus. 
 

 
Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 
 

 
 Figur Status tilsyn og revisjoner per 1. tertial 
 
 
 
 
 

1 1 
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1 
2 2 

1 1 1 1 
2 

1 

Gjennomførte tilsyn og revisjoner  
Forrige tertial 1 tertial 17
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tertial  
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
  

 
 

 

 
 
 
 

Mars 2017 Denne Hittil Hele Mål 
Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor 2016 2017 17-jan 17-feb 17-mar
Divisjon for Facility Management 8,9 % 8,5 % 9,3 % 8,6 % 8,9 % 9,2 % 9,2 % 9,9 % 8,9 %
Kirurgisk divisjon 7,3 % 7,7 % 7,5 % 8,3 % 7,4 % 7,2 % 7,3 % 7,8 % 7,3 %
Ortopedisk klinikk 10,4 % 10,0 % 10,1 % 9,0 % 8,7 % 7,2 % 9,5 % 10,3 % 10,4 %
Kvinneklinikken 7,7 % 7,2 % 8,1 % 8,1 % 7,4 % 6,0 % 7,6 % 9,3 % 7,7 %
Medisinsk divisjon 7,5 % 7,7 % 7,9 % 8,0 % 7,9 % 7,4 % 7,9 % 8,4 % 7,5 %
Barne- og ungdomsklinikken 6,1 % 7,1 % 7,1 % 7,1 % 7,8 % 7,2 % 7,5 % 7,9 % 6,1 %
Divisjon for diagnostikk og teknolog 7,2 % 6,9 % 7,7 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 8,2 % 7,6 % 7,2 %
Divisjon for psykisk helsevern 9,2 % 8,2 % 9,2 % 9,4 % 8,7 % 7,8 % 9,3 % 9,3 % 9,2 %
Stab / Forskning / Andre 5,2 % 4,0 % 4,9 % 4,2 % 4,1 % 2,8 % 5,7 % 6,3 % 6,1 %
Total 8,0 % 7,7 % 8,2 % 8,2 % 7,8 % 7,2 % 8,2 % 8,5 % 8,0 %

Siste 3 mnd
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

April 2017

I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-feb 17-mar 17-apr
Divisjon for Facility Management 101            115            414            473           1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 110           88             101           
Kirurgisk divisjon 262            367            1 344         1 747        1,8 % 2,2 % 2,0 % 2,7 % 358           320          262           
Ortopedisk klinikk 94              55              405            357           2,6 % 1,3 % 2,5 % 2,0 % 113           113          94              
Kvinneklinikken 103            116            347            447           2,8 % 2,8 % 2,2 % 2,7 % 80              76             103           
Medisinsk divisjon 518            652            2 486         2 610        2,7 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 540           626          518           
Barne- og ungdomsklinikken 58              149            541            513           1,4 % 3,3 % 2,9 % 2,9 % 140           116          58              
Divisjon for diagnostikk og teknolog 37              138            126            387           0,5 % 1,4 % 0,3 % 1,0 % 30              27             37              
Divisjon for psykisk helsevern 114            214            460            672           0,6 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 115           96             114           
Stab / Forskning / Andre -            4                27              31             0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 3                1               -            
Total 1 287        1 810        6 150         7 237        1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,9 % 1 489        1 463       1 287        

Denne måned Hittil i år Denne periode Hittil i år
Siste 3 mndAntall brudd Brudd pr vakt

 
Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

1.3 Bemanning totalt   
 

 
 
 

 
  

April 2017

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett 17-feb 17-mar 17-apr

Divisjon for Facility Management 585            626            -40             598           629          -30          611                598            585           
Kirurgisk divisjon 1 095        1 090        6                 1 097        1 091      6              1 093             1 101         1 095        
Ortopedisk klinikk 268            235            33              270           254          16            269                270            268           
Kvinneklinikken 273            264            9                 273           268          5              270                276            273           
Medisinsk divisjon 1 360        1 357        2                 1 373        1 360      13            1 396             1 367         1 360        
Barne- og ungdomsklinikken 303            288            15              302           287          15            294                313            303           
Divisjon for diagnostikk og teknolog 606            595            11              600           595          5              599                600            606           
Divisjon for psykisk helsevern 1 784        1 773        11              1 797        1 784      14            1 780             1 808         1 784        
Stab / Forskning / Andre 278            314            -36             275           313          -38          274                276            278           
Total 6 552        6 542        10              6 586        6 581      5              6 587             6 609         6 552        

Denne måned Hittil i år Siste 3 mnd
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1.4 Bemanning variabel lønn 
 

 
 

1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell 
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1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell 
 

   
 

 
 

 
  

Månedlige kostnader innleie helsepersonell
(tall i tusen kr) Faktisk 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015
Jan 3 846               2 361               2 947               4 712               4 013               
Feb 4 745               2 448               3 798               4 712               4 013               
Mar 7 862               2 374               4 351               4 712               4 013               
Apr 5 692               2 493               3 794               4 712               4 013               
Mai 2 373               3 832               4 712               4 013               
Jun 2 569               5 002               4 712               4 013               
Jul 2 626               5 650               4 712               4 013               
Aug 2 657               7 036               4 712               4 013               
Sep 2 442               4 799               4 712               4 013               
Okt 2 446               4 008               4 712               4 013               
Nov 2 412               5 408               4 712               4 013               
Des 2 454               5 918               4 712               4 013               
Akkumulert 22 145             29 655             56 543             56 543             52 425             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

  
 

 
 

 
  

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

m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett
Måned Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Ahus 67        63        60        70        69        59        50        68        68        61        54        51        55        53        53        57        
Somatikk 69        65        61        72        71        60        49        70        69        62        55        52        55        54        53        58        
Kirugisk divisjon 89        83        78        96        103      80        62        84        79        82        63        57        58        64        63        63        
Ortopedisk klinikk 89        88        80        85        63        62        44        68        80        73        59        55        58        53        53        66        
Medisinsk divisjon 50        48        46        51        49        48        56        64        60        54        50        46        52        46        44        51        
Barne- og ungdomsklinikke 48        46        46        42        48        44        42        62        50        43        44        48        54        48        46        46        
Kvinneklinikken 20        22        23        32        23        39        27        38        53        49        44        47        51        41        48        52        
VOP 54        59        55        57        63        53        53        53        47        47        49        49        54        53        51        51        
BUP 54        50        51        48        50        45        40        60        60        39        43        43        48        47        46        51        
TSB 46        28        25        31        30        29        49        41        41        35        40        31        49        35        61        43        
Mål PHV7TSB 65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        45        45        45        45        
Mål Somatikk 65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        65        60        60        60        60        
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2.2 Fristbrudd       
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold 
til antall pasienter med frist i perioden.  
        

          
 

 
  

Andel fristbrudd avviklede pasienter 

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

 
 

 
 

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

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Etterslep

01.11.2016 89 009 14 621 103 630 14,1 %
01.12.2016 92 980 13 101 106 081 12,3 %
02.01.2017 97 550 12 911 110 461 11,7 %
01.02.2017 99 350 12 109 111 459 10,9 %
01.03.2017 97 894 11 742 109 636 10,7 %
01.04.2017 96 741 11 394 108 135 10,5 %
01.05.2017 93 317 13 450 106 767 12,6 %
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2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp 

 

 
 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70%

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Alle forløp 81 % 83 % 83 % 79 % 73 % 77 % 75 % 78 % 85 % 74 % 77 % 73 % 71 % 79 % 77 % 77 %
Brystkreft 100 % 97 % 97 % 89 % 92 % 97 % 100 % 91 % 97 % 100 % 97 % 93 % 85 % 96 % 93 % 90 %
Tykk- og endetarmskreft 89 % 100 % 90 % 96 % 88 % 97 % 87 % 88 % 97 % 96 % 85 % 94 % 85 % 97 % 92 % 92 %
Lungekreft 100 % 96 % 93 % 97 % 82 % 87 % 76 % 96 % 96 % 83 % 93 % 85 % 91 % 80 % 81 % 100 %
Prostatakreft 78 % 81 % 82 % 85 % 77 % 77 % 82 % 88 % 84 % 71 % 79 % 85 % 84 % 89 % 82 % 86 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Alle forløp 59 % 65 % 69 % 56 % 64 % 60 % 50 % 44 % 72 % 73 % 70 % 71 % 60 % 74 % 76 % 68 %
Brystkreft 60 % 76 % 76 % 68 % 80 % 70 % 45 % 40 % 74 % 56 % 74 % 67 % 66 % 81 % 76 % 80 %
Tykk- og endetarmskreft 56 % 83 % 63 % 62 % 81 % 55 % 50 % 55 % 71 % 81 % 64 % 79 % 82 % 70 % 76 % 82 %
Lungekreft 50 % 50 % 86 % 71 % 79 % 67 % 70 % 61 % 82 % 70 % 72 % 73 % 69 % 89 % 81 % 71 %
Prostatakreft 48 % 52 % 42 % 20 % 31 % 47 % 33 % 23 % 57 % 73 % 74 % 54 % 20 % 67 % 71 % 38 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
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2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning   

 
 

 
  

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

Ahus 72 % 72 % 71 % 71 % 75 % 79 % 75 % 75 % 77 % 77 % 84 % 82 % 76 % 73 %

Medsinsk divisjon 69 % 73 % 72 % 69 % 71 % 78 % 69 % 76 % 72 % 77 % 77 % 76 % 66 % 63 %

Kirurgisk divisjon 64 % 58 % 58 % 61 % 68 % 73 % 73 % 75 % 74 % 76 % 88 % 85 % 87 % 83 %

Ortopedisk klinikk 73 % 72 % 66 % 60 % 67 % 67 % 63 % 69 % 72 % 61 % 69 % 62 % 50 % 45 %

Kvinneklinikken 88 % 92 % 93 % 94 % 95 % 97 % 95 % 96 % 94 % 95 % 96 % 97 % 96 % 97 %

Barne- og ungdomsklinikken 84 % 86 % 84 % 85 % 84 % 86 % 90 % 90 % 88 % 84 % 97 % 95 % 96 % 93 %

Divisjon for psykisk helsevern 80 % 83 % 80 % 78 % 81 % 80 % 82 % 76 % 81 % 79 % 91 % 88 % 82 % 78 %
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2.7 Sykehusinfeksjoner   

     
 

  

Prevalens av sykehusinfeksjoner 
1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 3 kv 2015 1 kv 2016 2 kv 2016 3 kv 2016 4 kv 2016 1 kv 2017

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

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

3.1 Pasientbelegg     

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

 

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Normerte senger voksensomatikk 89 % 87 % 84 % 72 % 80 % 87 % 84 % 91 % 90 % 92 % 90 % 90 % 81 %
Kirugisk divisjon 89 % 83 % 79 % 74 % 80 % 89 % 81 % 99 % 87 % 95 % 96 % 98 % 88 %
Medisinsk divisjon 92 % 92 % 88 % 76 % 84 % 88 % 91 % 95 % 101 % 97 % 93 % 93 % 86 %
Ortopedisk klinikk 83 % 80 % 80 % 51 % 74 % 88 % 83 % 88 % 78 % 84 % 84 % 83 % 63 %
Barne- og ungdomsklinikken 71 % 67 % 66 % 46 % 60 % 68 % 71 % 77 % 76 % 68 % 69 % 74 % 66 %
Kvinneklinikken 83 % 79 % 81 % 78 % 73 % 76 % 64 % 66 % 66 % 75 % 75 % 70 % 77 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2017 420       337       331        90          
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        92          20          98          113        107        238        372        
Korridorovernattinger 2015 1 182    1 007    862        507        449        580        156        224        349        212        179        152        
Gj.snitt pr dag 13,5      11,6      10,7       3,0         -         -         -         -         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 20 430      21 715      -1 285      -5,9 % 21 518          -1 088      -5,1 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 73 130      82 784      -9 654      -11,7 % 74 480          -1 350      -1,8 %

Ant. dagbehandlinger 10 699      9 873        826           8,4 % 9 947            752          7,6 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 102 111    94 505      7 606        8,0 % 95 503          6 608       6,9 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 30 246      31 117      -871         -2,8 % 29 878          368          1,2 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 30 513      31 377      -864         -2,8 % 30 111          402          1,3 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 301        1 223        78             6,4 % 1 235            66            5,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 21 849      21 252      597           2,8 % 20 722          1 127       5,4 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 337           175           162           92,6 % 165               172          104,2 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 55 042      48 699      6 343        13,0 % 47 798          7 244       15,2 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 62             39             23             59,0 % 42                 20            47,6 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 769        2 503        266           10,6 % 2 476            293          11,8 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 30 148      29 104      1 044        3,6 % 28 308          1 840       6,5 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 299           270           29             10,7 % 257               257          16,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 6 429        6 432        -3             0,0 % 5 741            5 741       12,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 10 982      9 570        1 412        14,8 % 9 450            1 532       16,2 %

Barne og ungdomspsykiatri
Per april 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per april 2017 Resultat 
samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Voksenpsykiatri
Per april 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per april 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2014-16   
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