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1. Sammendrag 
Sommermånedene har vært preget av stabil drift, og pasienttilstrømningen har vært som 
forventet.  Samtidig har det i den polikliniske driften vært en økning i fristbrudd og ventetider. 
Fra mai måned har man sett en kraftig vekst i legemiddelkostnadene, med påfølgende store 
negative avvik i forhold til budsjett. Sammen med negative avvik knyttet til variabel lønn og 
innleie er dette de faktorer som utfordrer den økonomiske situasjonen i foretaket i aller størst 
grad. 
 
Kvalitet og aktivitet 
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 85 % av normerte senger. I 

august har foretaket et belegg på 84 %. 
• Andel korridorpasienter er i august 0,9 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,2 %. 

Nivået i august 2017 er lavt, men nesten dobbelt så høyt som i august 2016.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå i august 10,2%. Ortopedi alene har mer enn 300 

fristbrudd og står for ca. 65 % av alle fristbruddene i august. 
• Antall ventende totalt har økt med 19% sammenlignet med august 2016 og ventende 

over 3 måneder har økt med 30% i samme tidsperiode (nyhenviste).  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 71 dager i august, 2 dager høyere enn i august 

2016. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 56 dager. 
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.784 brutto månedsverk i august mot 6.760 budsjetterte 

brutto månedsverk (-24). Antall utbetalte månedsverk i august 2016 var 6.751. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr august -43,1 mill. kr (justert for 

mindrekostnader pensjon), hvorav -22,9 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de 
variable lønnskostnadene som overskrider budsjett. 

• Det totale sykefraværet i juli var på 7,2 %. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2016. 
 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr august et regnskapsmessig underskudd på 0,2 mill. kr. 
Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 96,2 
mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 
 

• Lavere aktivitetsbaserte inntekter (-10 mill. kr) 
• Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-26,8 mill. kr) 
• Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-28 mill. kr) 
• Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie enn budsjettert (-43,1 mill. kr) 

 
Det regnskapsmessige resultatet på -0,2 mill. kr. innebærer en forbedring sammenlignet med 
2016, hvor det regnskapsmessige resultatet på samme tidspunkt var -3 mill. kr. 
 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere 
aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og 
innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. Noe av avviket i lønnskostnader 
knytter seg til budsjettiltak som er under gjennomføring, men hvor økonomisk effekt har blitt 
forsinket eller fått mindre effekt. Dette gjelder bl.a sengepost på Ski sykehus (100% effekt av 
dette tiltaket i august måned), omorganisering i Kvinneklinikken (gjennomført fra 1.mars, 
økende effekt, men fortsatt ikke full effekt i august) samt operasjonsprosjektet (høye 
innleiekostnader for bemanning av økt kapasitet frem til sommeren, i august er alle stillinger 
besatt).   
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I august var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp 
71 dager. Det er spesielt BUK (83 dager), Ortopedisk klinikk (96 dager) og kirurgisk divisjon 
(77 dager) som trekker ventetiden for foretaket opp i august. 
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 10,2%. Følgende avdelinger står for over 80% av 
fristbruddene i august: brystdiagnostikk (35), ortopedi (313) og nevrologi (49). Ortopedisk 
klinikk har hatt utfordringer med at et økt antall innleggelser fra Ortopedisk Akuttpoliklinikk 
har gått på bekostning av den elektive poliklinikk-tiden. Det gjøres nå tiltak for å endre dette.  
 
Siden forrige rapportering har det skjedd en endring i forhold til måling av 
prioriteringsregelen. Per juni 2017 ble det bestemt at alle foretakene i HSØ skulle rapportere 
polikliniske konsultasjoner i 2017 i henhold til grupperingslogikken i det nye ISF-regelverket. 
Dette medfører at sammenlikningen av antall konsultasjoner mellom 2017 og 2016 ikke 
lenger er relevant. For å vurdere prioriteringsregelen er det derfor nå mest relevant å se på 
utvikling i ventetider, sammen med utvikling i antall månedsverk/årsverk. I august har 
ventetiden i somatikken økt fra 69 til 71 dager fra 2016 til 2017. VOP og BUP har eksakt 
samme ventetid begge år, mens TSB har en økning i antall ventedager fra 41 dager til 46 
dager. Når det gjelder bemanningsutviklingen målt i månedsverk, har denne samlet sett økt 
med 0,74% pr august 2017 i forhold til pr august 2016. Innen somatikk har den økt med 
0,67%. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen pr samme periode økt med 
0,96%.  
 
Sykefraværet på foretaksnivå i juli 2017 var på 7,2%. Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn 
juli 2016 og samsvarende med målsetningen for totalt sykefravær i 2017. Her vil det være 
sesongvariasjoner i månedstallene, mens målet på 7,2% er akkumulert for hele året. 
 
Når det gjelder pakkeforløp er det siste tilgjengelige tallet fra NPR fra juli. Da ble totalt 55% 
av pasientene i foretaket behandlet innen standard forløpstid. Det mangler sannsynligvis noe 
koding i disse tallene. Interne tall i juli viser 67%, og NPR tallene ligger vanligvis 2-3 
prosentpoeng under på grunn av felles forløp med OUS. De interne tallene for august viser 
andel behandlet innen standard forløpstid på 47%. Det er fortsatt forløpene for brystkreft og 
prostata som har størst utfordringer i forhold til fristene i pakkeforløpene. 
 
Pasientovernattinger på korridor ligger høyt i august (148 overnattinger), etter at nivået i juni 
og juli har ligget lavt. Nivået i august er ca. 50% høyere enn i august 2016.  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Skjul Status

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

60 71 56 67

1b Ingen fristbrudd 0 % 10,2 % 3,3 % 75

2 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 7,2 % 7,5 % 67

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

70 % 55 % 63 % 75

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

Budsjett 
avvik = 0

-96,5      -12,1        75

5 Ingen korridorpasienter 0 143 209 67
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 11,3 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 
24,3 mill. kr per august, som følge av reduserte pensjonskostnader. Justert for dette ligger 
inntektene 13 mill. kr høyere enn budsjett per august.  
 
ISF-inntekter i somatikken avviker med 1 259 DRG-poeng (-26,9 mill. kr), som er 2,1 % 
lavere enn budsjett. I tillegg er det et negativt avvik knyttet til DRG-poeng fra H-resepter på 
223 poeng. Dette skyldes i hovedsak manglende DRG-finansiering av de nye legemidlene på 
Hepatitt C. Ortopedisk klinikk, Nyfødtavdelingen og Kvinneklinikken står for over 80% av 
avviket på DRG. Avvikene er i hovedsak på døgnopphold. I Ortopedisk klinikk er indeksen på 
planlagt nivå, men det har hittil i år vært vesentlig færre døgnopphold enn planlagt (både ø-
hjelp og elektiv). Nyfødtavdelingen har både et lavere antall opphold enn planlagt og en 
vesentlig lavere indeks. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på somatikken 
veies delvis opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+7,9 mill. kr) og positivt avvik på 
gjestepasientinntekter (+8,6 mill. kr) per august. 
 
Andre inntekter avviker negativt med 1,6 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 24,2 mill. kr, 
ville avviket vært positivt med 22,6 mill. kr. Dette positive avviket skyldes bl.a økte inntekter i 
form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som begge vil ha 
en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i mai, som ga en 
netto gevinst på 2,9 mill. kr. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 118 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+31,8 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -20 mill. kr og -23 mill. kr høyere enn 
budsjett per august. Som nevnt over skyldes dette kapasitetstiltak i vintersesongen, 
operasjonsprosjektet, forsinket avvikling av sengepost på Ski og systemimplementeringer 
(Metavision og RIS/PACS) som har krevd ekstra innsats i forbindelse med opplæring og 
implementering. 
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr august på -54,7 mill. kr.  Det er negativt avvik på 
medikamenter og blodprodukter på til sammen -31,9 mill. kr. Totalt etter åtte måneder er 
avviket knyttet til medikamenter fordelt på H-resepter (-6,9 mill. kr), Medisinsk divisjon (-17,7 
mill. kr) og LAR-kostnader innenfor PHV (-1,7 mill. kr). Legemiddelprosjektet jobber med 
tiltak for å bremse veksten i disse kostnadene.  
 

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 201 398    199 608    1 790        0,9 % 1 692 757    1 702 430    -9 673       -0,6 %
Andre inntekter 473 552    474 215    -663          -0,1 % 3 808 425    3 810 070    -1 645       0,0 %

Sum driftsinntekter 674 950    673 823    1 128        0,2 % 5 501 182    5 512 500    -11 318     -0,2 %
Lønn -og innleiekostnader 408 279    413 979    5 700        1,4 % 3 423 819    3 412 500    -11 319     -0,3 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 85 321      78 273      -7 048       -9,0 % 677 498       622 798       -54 700     -8,8 %
Gjestepasientkostnader 72 772      62 228      -10 544     -16,9 % 551 708       523 444       -28 264     -5,4 %
Andre driftskostnader 99 653      100 747    1 094        1,1 % 795 582       803 533       7 951        1,0 %

Sum driftskostnader 666 025    655 227    -10 798     -1,6 % 5 448 607    5 362 275    -86 332     -1,6 %

Driftsresultat 8 925        18 596      -9 670       -52 % 52 575         150 225       -97 650     -65 %
Netto f inans 6 489 6 595 106           1,6 % 52 778         54 226         1 447        2,7 %

Resultat 2 436        12 001      -9 564       -203            95 999         -96 204     

Denne periode Hittil i år
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Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -6,9 mill. kr per august. Her ligger avviket 
på pacemakere/hjertestartere på Medisinsk divisjon (-3,6 mill. kr) og på Kirurgisk divisjon  
(-3,5 mill. kr). 
På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik per august på -5,5 mill. kr, som skyldes 
en regnskapsmessig disposisjon knyttet til merverdiavgift på varelageret på 
behandlingshjelpemidler.  
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -28,3 mill. kr, noe som 
skyldes delvis et mye høyere kjøp av skopier fra Aleris (-11 mill. kr), og delvis interne tiltak 
(operasjonsprosjektet) for å ta tilbake gjestepasienter, som ikke har fått noen effekt så langt i 
2017. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+85,6 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Negativt avvik knyttet til H-resepter: -6,9 mill. kr 
• Positivt avvik knyttet til pensjonskostnader på 31,8 mill. kr. Har et tilsvarende 

negativt avvik på inntektssiden. 
• Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +9 mill. kr. 
• Positivt avvik på andre driftskostnader på 60,3 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 august er prognosen meldt til Helse Sør-
Øst justert til 20 mill. kr. Dette er en realistisk, men også noe optimistisk prognose som 
fortsatt vil kreve fullt fokus på eksisterende og nye tiltak de siste månedene av 2017.  
 

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

(10) Foretaket felles 2 687        85 592      
(11) Enhet for økonomi og f inans 409           3 034        
(16) Enhet for HR 25             1 365        
(20) Divisjon for facilities management -2 594       7 695        
(30) Kirurgisk divisjon -1 644       -58 528     
(34) Ortopedisk klinikk 60             -26 983     
(35) Kvinneklinikken -2 706       -21 375     
(40) Medisinsk divisjon -6 856       -70 934     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -44            -10 316     
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 2 922        -4 714       
(70) Divisjon for psykisk helsevern -3 050       -5 185       
(90) Forskningssenteret 1 227        4 145        
Resultat -9 564       -96 204     
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av 
sommeren. Fristbruddene steg spesielt innen Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling (35 
fristbrudd) og Urologisk avdeling (8 fristbrudd). Dette skyldes hovedsakelig sykdomsfravær 
hos legetjenesten i begge avdelinger. Situasjonen ved Urologisk avdeling har normalisert 
seg etter sommeren, og avdelingen har ikke hatt fristbrudd i september. Ved Bryst- og 
endokrinkirurgisk avdeling er situasjonen mer krevende, men det arbeides med konkrete 
tiltak.  
 
Smertepoliklinikken og Kar/thorax poliklinikk har avviklet en del langtidsventende i august, 
dette er hovedgrunnen til at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har økt. Hittil i år 
har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 64 dager, og 
divisjonen forventer å kunne innfri målet om gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i 
løpet av inneværende år. 
 
Belegget for sengeområdene i juli og august var henholdsvis 84 % og 92 % (senger i drift) og 
det var totalt 17 korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Divisjonen har iverksatt 
en rekke tiltak for å jevne ut belastningen på sengeområdene, slik at det sjelden er tilfelle at 
et sengeområde har ledig kapasitet mens andre har korridorbelegg. Intensiv har i sommer 
hatt et snittbelegg på 5-6 pasienter, mot 6-7 pasienter i samme periode i 2016. Generelt 
oppfattes belegget sommeren 2017 som tilfredsstillende. 
 
Det akkumulerte økonomiske resultatet i divisjonen er per august -58,5 mill. kr. i forhold til 
budsjett. Aktiviteten per august er 282 DRG-poeng under plantall (avviket ligger på bryst-
endokrin og urologi), mens antall polikliniske konsultasjoner ligger 3,6 % over plantall.  
 
Ved Sentraloperasjon er antall operasjoner redusert med -1,1 % hittil i år, mens i juni-august 
var aktiviteten tilsvarende 2016. Knivtiden hittil i år er økt med 0,9 % i forhold til 2016. Knivtid 
på kveld har økt med 12 % på grunn av operasjonsprosjektet. DKS har økt knivtiden med 6,3 
%, men antall operasjoner har gått ned med -0,7 %.  
 
Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -13,5 mill. kr per august, hvorav 10,5 mill. er 
knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå vil fortsette utover høsten på grunn av 
ferieavvikling, opplæring av nyansatte og kursing ved implementering av kurvesystemet 
Metavision. Rekruttering av nye anestesisykepleiere vil føre til at behovet reduseres 
betydelig utover senhøsten. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 77 64

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-58,5 -7,3           

5 Ingen korridorpasienter 0 15 39
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Vare- og driftskostnader (ekskl. vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -41,9 mill. kr. Av 
dette er -21,5 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig 
operasjonsprosjektet), og -14,3 mill kr manglende tiltak i avdelingene.  
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
Divisjonen jobber målrettet med å identifisere tiltak som kan korrigere styringsfarten inn mot 
2018, og det arbeides nå blant annet med konkretisering og iverksetting av flere titalls 
potensielle tiltak som ble identifisert på divisjonens budsjettkonferanse i august. 
 
Det største tiltaket er fortsatt operasjonsprosjektet. Ved Sentraloperasjon ble en ø-hjelpsstue 
i uken omgjort til elektiv stue fra uke 18, og ytterligere 2 stuer per uke konverteres fra ø-hjelp 
til elektiv virksomhet fra uke 36. Dette legger til rette for mer tung elektiv kirurgi, med 
potensiale for reduksjon i gjestepasientkostnader. DKS har ikke kveldsdrift grunnet 
rekrutteringsutfordringer, og prioriterer heller full drift på dagtid. Effektene av prosjektet 
følges tett, og en større evaluering av prosjektet gjennomføres i oktober 2017. 
 
Det arbeides videre med å optimalisere innkjøpsrutinene og sikre kostnadseffektive innkjøp. 
Det innføres nå blant annet aktivforsyning på sentraloperasjon og et produktråd skal sikre en 
mer oppdatert produktkatalog. Dette skal bidra til mer korrekt lagerbeholdning og færre dyre 
hastebestillinger. 
 
Divisjonen arbeider fortsatt med forsterket oppfølging av bemanning og belegg, samt 
turnusarbeid. Foreløpige resultater er at bemanning pr liggedøgn sengeområdene har jevnet 
seg ut og regnskapsresultatene har forbedret seg de siste månedene. Divisjonen 
samarbeider med HR for å optimalisere tekniske løsninger i forbindelse med dette arbeidet. 
 

 

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

DRG-poeng 1 721             -104               14 685           14 276           409                
Antall døgn 1 134             14                  9 501             10 456           -955               
Antall dag 251                -83                 2 211             2 290             -79                 
Antall poliklinikk 6 901             455                55 382           49 038           6 344             

Bemanning
Brutto bemanning 1 128             1 114             1 080             34                  
Innleid arbeidskraft 14                  10                  5                    5                    
Overtid og ekstrahjelp 67                  63                  69                  -6                   
Sykefravær (juli) 7,2 % 7,1 % 7,4 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 98 301           648                687 357         -3 112            700 918         
Driftskostnader 99 945           -2 291            745 885         -55 416          746 445         

Resultat -1 644            -1 644            -58 528          -58 528          -45 527          

Side 8 av 41 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 46,4 % i august. Endringen fra skadelegevakt til 
ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP) har ført til økt bruk av legeressurser i akuttvirksomheten. 
Dette har tatt legeressurser fra elektiv poliklinikk og medført en utilsiktet økning i antall 
fristbrudd og i ventetider.  
 
Det er iverksatt både strakstiltak og tiltak på lengre sikt for å snu den negative utviklingen i 
fristbrudd og ventetider. Dette inkluderer dreining av ressurser fra akuttpoliklinikk til elektiv 
virksomhet, ekstra poliklinikk på kveld, tettere samarbeid mellom kontortjeneste og 
legetjeneste og ikke minst lengre planleggingshorisont.  
 
Det var 31 korridorovernattinger i august, og 101 % belegg (senger i drift) på sengepostene 
S105 og S205. Ski sengepost er nå stengt og skaper noen kapasitetsutfordringer for 
ortopediske pasienter. Dette forsøkes motvirket med utarbeidelse av forløpsplaner for flere 
pasientforløp enn hoftebrudd, med forventning om redusert liggetid. Det er også tett 
samarbeid med avdeling for Samhandling om utskrivningsklare pasienter.  
 
Det er igangsatt ett 2-årig sykefraværsprosjekt i samarbeid med KLP for å redusere 
sykefraværet, spesielt på sengepostene og kontortjenesten. Sykefravær på 6,5% i juli.  
 

 
 
Det økonomiske resultatet i august er i budsjettmessig balanse (+60 000 kr) og akkumulert er 
resultatet -27 mill. kr i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 96 63

Ingen fristbrudd 0 % 46,4 % 13,5 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-27,0      -3,4           

5 Ingen korridorpasienter 0 31 40

  40

  240

0%

50%

0%

20%

-3

0
20
40
60
80

100

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK August August  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 848                -23                 8 183             8 340             -157               
Antall døgn 457                -1                   4 371             4 633             -262               
Antall dag 230                -30                 2 119             2 254             -135               
Antall poliklinikk 4 120             -365               31 668           40 974           -9 306            

Bemanning
Brutto bemanning 256                271                290                -19                 
Innleid arbeidskraft 0                    0                    2                    -2                   
Overtid og ekstrahjelp 15                  24                  22                  2                    
Sykefravær (juli) 7,2 % 8,6 % 8,6 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 25 612           -1 196            191 357         -14 136          206 546         
Driftskostnader 25 552           1 256             218 340         -12 848          237 217         

Resultat 60                  60                  -26 983          -26 983          -30 671          
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budsjettutfordring på -5,1 mill.kr som det arbeides med å finne tiltak for. Det er et positivt 
avvik på gjestepasientkostnader på +2,4 mill. kr i august, mens avviket på denne posten 
akkumulert er -1,8 mill. kr.  
 
Avviket på driftsinntekter er på -1,2 mill. kr i august og -14,1 mill. kr akkumulert. Avviket i 
august skyldes nedgang i antall polikliniske konsultasjoner og noe lavere elektiv ryggkirurgi 
enn planlagt. Det er fortsatt stor pågang av ø-hjelpspasienter, med en stor andel komplekse 
pasienter som har lang liggetid (4,6 døgn i august, mot et gjennomsnitt på 4,0 døgn i første 
halvår). 
 
Lønnskostnadene er i balanse i forhold til budsjett i august.   
 

 
 
Planlagt økt kapasitet på Dagkirurgisk senter er foreløpig ikke realisert. Følges opp videre. 
 
Det etableres samarbeid med KK om nattevakter på S305 fra 18. september, 3 nattevakter 
istedenfor 4.  
 
Oppbemanningen av S305 ikke mulig med dagens forutsetninger, hovedsakelig pga. 
helgeutfordringen som en oppbemanning fra en 5 døgns post til en 7 døgns post innebærer.   
 
Det arbeides med tiltak for å redusere liggetid, som nevnt over. 
 

Redusert aktivitet - OAP 01.01.2017 -4 429 -4 429 1,0 -4 429
Reduserte varekostnader OAP 01.01.2017 220 220 1,0 220
Besparelse pleiebemanning på OAP 01.03.2017 1 467 1 467 1,0 1 760
Besparelse legetjenesten OAP 01.11.2017 1 500 300 0,2 1 800
Besparelse på legene OAP - redusert 
åpningstid 01.03.2017 1 033 1 033 1,0 1 239

Besparelse på merkantil  OAP 01.03.2017 470 470 1,0 564
DKS operasjonsprosjektet - tidlig 
oppstart +lunsj 01.09.2017? 518 172 0,3 518

Økt aktivitet poliklinikk (nytt rom) 20.04.2017 962 680 0,7 962

Spare årsverk merkantil  Ski 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 01.11.2017 -2 940 -654 0,2 -3 920
SUM 9 263 5 265 0,6 12 545

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

Status 
%-vis oppnåelse

Estimert 
årseffekt 

2018
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Divisjonen har hatt en økning i andel fristbrudd og ventetider gjennom sommeren, og 
andelen fristbrudd har økt fra 3,9 % i mai til 6,8 % i august. Ventetiden på avviklede er gått 
fra 52 til 58 dager. Snitt ventetid for alle pasienter under 50 dager. Etterslepet på kontroller er 
fortsatt høyt, men det sees en reduksjon på 500 konsultasjoner siden mai. Det er Avdeling 
for fordøyelse som har den største andel av fristbrudd, men i tillegg har Avdeling for 
nevrologi og Avdeling for lungesykdommer økt andel fristbrudd. Flere avdelinger i divisjonen 
har utfordringer knyttet til etterslep. 
 
Oppfølging av fristbrudd og etterslep er intensivert gjennom avdelingsvise tiltaksplaner og 
oppfølging i driftsmøter med avdelingene. Tiltak knyttet til blant annet utvidet 
planleggingshorisont, kapasitet, henvisningsflyt og prioriteringer er identifisert. 
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 

• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 
93,9 % i august, en økning med 3,8 prosentpoeng fra juli. Hittil i år er belegget 94 % 
mot 93,3 % for samme periode i fjor 

• I august har medisinske områder hatt 96 pasientovernattinger på korridor, en økning 
med 67 overnattinger fra forrige måned. Hittil har det vært 1013 overnattinger i 
korridor. Det er 333 flere overnattinger enn tilsvarende periode i 2016 

 
Gjennomsnittlig liggetid i august er 3,2 dager, omtrent det samme som i juli 
(avdelingsopphold). Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for 
resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner, og det 
pågår etablering av avdelingsvise handlingsplaner. 
 
Totalt sykefravær i divisjonen er 6,7 % i juli mot 7,9 % for juli i fjor. Gjennomsnittlig 
sykefravær hittil er 7,0 %. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn 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 59 50

1b Ingen fristbrudd 0 % 6,8 % 4,1 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-70,9      -8,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 97 128

-1 7
-1 1

-5
1

0%200%
0,0 %

50,0 %

40

140

0%

20%

01002003004005006007008009001000
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Budsjettavviket i august er på -6,9 mill. kr og avviket hittil er på -70,9 mill. kr. 
 
August er isolert sett 1,6 mill. kr bedre enn forrige måned. Årsaken til det er fortsatt god 
inntektsside (+3,7 mill kr) og et mindre budsjettavvik for lønnskostnader enn tidligere (-0,7 
mill. kr). Hovedårsaken til avviket i august er, som tidligere måneder, først og fremst kjøp av 
legemidler (-3,8 mill. kr), kjøp av tjenester fra Aleris (-1,9 mill. kr), bruk av vikarbyrå (-1,5 mill. 
kr). I tillegg til de usalderte tiltakene (-2,3 mill. kr). 
 
Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke forventes noe effekt av trombektomi, ettersom 
det er svært usikkert om vi får mulighet til å starte opp med dette i 2017. Det forventes heller 
ikke at Avdeling for fordøyelse kan stoppe eksternt kjøp av skopiundersøkelser fra Aleris, slik 
som planlagt i 2017. Dette følger blant annet av en uforutsett stor økning i 
pasienttilstrømningen til avdelingen de siste 6-8 månedene. 
 
Ut over dette har divisjonen et krav om å effektivisere 0,5 % av budsjett pr tertial fra og med 
2.tertial til målet om 2 % er nådd. Divisjonen har denne våren hatt en prosess med alle 
avdelingene for å få frem nye tiltak knyttet til 2. tertial, og det ble meldt inn 39 tiltak fra 
avdelingene. Etter en helhetsvurdering arbeides det i første omgang videre med 16 tiltak, 
hvor den samlede helårseffekten er estimert til ca. 12. mill. kr. Divisjonen er i prosess for å 
utvikle nye tiltak som skal få effekt i 3. tertial. 
 
Divisjonen følger opp tiltaksplan for budsjett gjennom ledermøter, system for resultatsikring, 
etablerte arbeidsgrupper innen delområder og driftsmøter med avdelinger. Det pågår arbeid 
med å etablere avdelingsvis handlingsplan for forløpsplaner og første utkast ferdigstilles i 
september. I dette arbeidet inngår definering av liggetid og beregninger knyttet til 
økonomiske- og kvalitative effekter.  
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
MEDISINSK DIVISJON August August  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 2 934             60                  24 475           23 881           594                
Antall døgn 2 492             12                  20 845           21 075           -230               
Antall dag 2 071             98                  15 831           14 215           1 616             
Antall poliklinikk 8 332             176                67 915           65 018           2 897             

Bemanning
Brutto bemanning 1 448             1 407             1 398             9                    
Innleid arbeidskraft 16                  16                  10                  5                    
Overtid og ekstrahjelp 118                131                124                7                    
Sykefravær (juli) 6,7 % 7,1 % 7,7 % -0,6 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 131 886         3 704             925 630         12 113           913 173         
Driftskostnader 138 743         -10 560          996 564         -83 047          992 099         

Resultat -6 856            -6 856            -70 934          -70 934          -78 926          
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i august for fristbrudd, korridorpasienter og 
gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i juli på 9,6%, og gradvis økende. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å 
redusere sykefravær. 
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i august er -2,7 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er avviket i forhold til budsjett på -21,4 mill. kr. I det akkumulerte ligger  
 -3,9 mill. kr som en usaldert budsjettpost som det arbeides med å finne tiltak for.  
 
Driftsinntektene avviker negativt med -1,5 mill. kr i august og akkumulert er avviket på -10,2 
mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i august vært 415 fødsler mot 460 i plantall, dette gir et 
negativt inntektsavvik på -1,6 mill.kr. Hittil i år er det 153 fødsler mindre enn planlagt med et 
tilhørende inntektsavvik på -5,9 mill. kr.  Nedgangen i antall fødsler synes å være et nasjonalt 
fenomen.  
 

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

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

60 50 48

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 7,8 % 8,5 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-21,4      -2,7           

5 Ingen korridorpasienter 0 0 2
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN August August  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 879                -71                 6 933             6 985             -53                 
Antall døgn 1 022             -123               8 114             8 766             -652               
Antall dag 171                23                  1 537             1 551             -14                 
Antall poliklinikk 3 189             206                25 306           24 335           971                

Bemanning
Brutto bemanning 286                281                283                -2                   
Innleid arbeidskraft 1                    1                    3                    -2                   
Overtid og ekstrahjelp 22                  24                  25                  -2                   
Sykefravær (juli) 7,8 % 8,5 % 7,6 % 0,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 25 675           -1 506            181 972         -10 198          188 330         
Driftskostnader 28 381           -1 199            203 347         -11 177          208 239         

Resultat -2 706            -2 706            -21 375          -21 375          -19 909          
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Antall dag- og heldøgnpasienter på gynekologisk avdeling er i august i henhold til plan. Hittil i 
år er antall elektive operasjoner som planlagt, men indeksen er redusert. Når det gjelder 
øyeblikkelig hjelp er det 18 % færre pasienter enn planlagt, men her er indeksen høy. 
Inntektsavviket på gynekologi er -3,4 mill. kr akkumulert per august.  
 
Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn plantall i august (200), hittil i år er poliklinisk 
aktivitet 633 konsultasjoner under plan. Totalt inntektsavvik inkludert egenandeler er per 
august -1,7 mill. kroner.  
 
Lønnskostnadene og ekstern innleie på fødebarsel har i august er negativt avvik på -0,6 mill. 
kr. Avviket ligger på variabel lønn og skyldes høy aktivitet i slutten av juni og starten av juli. 
Kontinuerlig arbeid pågår for å optimalisere turnusarbeidet.  
 
Legene har per august et negativt lønnsavvik på -2,2 mill. kr. Dette skyldes langtidsfravær og 
et høyt antall overlegepermisjoner. 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Antall gynekologiske døgnopphold er under plan. Vi ser at DNR behandler en økende andel 
av cancerpasienter selv. Samarbeidet med privat praktiserende spesialister (henvisere) og 
samhandling intensiveres for å øke egendekningen innenfor gynekologi (møte i september). 
 
Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken for å utnytte ledig kapasitet på 
poliklinikken. 
 
På fødebarselavdelingen har det vært store døgnvariasjoner i antall fødsler, fra 5 til 28. Dette 
har tidvis skapt behov for økt bemanning, men man ser totalt sett at omorganiseringen har 
gitt ønskede effekter ved «normal-drift».  
 
Prosjekt igangsatt for å realisere samarbeid om personalressurser mellom gynekologisk 
sengeområde S305 og barsel S405. Målet er å redusere behovet for variabel lønn og sikre 
tilstrekkelig jordmor tilgang på fødeavdelingen.  
 
Samarbeid med Ortopedisk Klinikk om nattevakter på S305 starter 18. september. 
 
  

Side 14 av 41 / 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 fristbrudd, men har hatt lenger ventetid 
enn normalt i sommer. Sykefraværet ligger fortsatt historisk lavt. Økonomi er ikke i tråd med 
målsetning og omtales derfor nedenfor. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet for august var tilnærmet i balanse i forhold til budsjett med et 
negativt avvik på -44.000 kr. Hittil i år er avviket -10,3 mill.kr.   
 
Isolert for august er det et negativt ISF-avvik på døgnaktivitet på 93 DRG-poeng (-2 mill. kr). 
Det er Avdeling for nyfødte (Nyfødt) som stod for mesteparten av dette (-1.5 mill.kr). Avviket 
skyldes både et lavere antall opphold og lav indeks. Aktiviteten for dag og poliklinikk i august 
er tilnærmet i balanse (-4 DRG-poeng). Hittil i år ligger BUK 448 DRG-poeng bak plantall     
(-9,6 mill.kr). Hovedsakelig ligger avviket på døgn (-427 poeng), og nyfødt står for -7,1 mill. kr 
av det totale inntektsavviket på ISF hittil i år. 
 
Lønnskostnadene har et positivt avvik på 1,4 mill. kr. i august. Negativt akkumulert 
lønnsavvik er redusert de siste to månedene og er nå -1 mill.kr akkumulert. Varekostnadene 
har et positivt avvik på 0,3 mill. kr i august og et negativt avvik på -0,3 mill. kr akkumulert. 
Gjestepasientkostnadene viser et positivt akkumulert avvik på 0,6 mill. kr, hvor kurdøgn SSE 
utgjør 0,1 mill.kr. 
 
 

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

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

60 83 54

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 6,9 % 6,6 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-10,3      -1,3           
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
  20

0%

20%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN August August  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 348                -97                 3 665             4 012             -347               
Antall døgn 233                -8                   2 159             2 238             -79                 
Antall dag 1                    -16                 48                  123                -75                 
Antall poliklinikk 1 658             -96                 16 567           15 783           784                

Bemanning
Brutto bemanning 300                301                301                0                    
Innleid arbeidskraft 4                    1                    0                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 13                  15                  18                  -3                   
Sykefravær (juli) 6,9 % 6,6 % 7,8 % -1,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 24 024           -1 795            173 468         -8 540            189 528         
Driftskostnader 24 068           1 751             183 784         -1 777            188 006         

Resultat -44                 -44                 -10 316          -10 316          1 522             
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Nyfødt la plantall og indeks for 2017 omtrent på resultat 2016. Likevel er nær 69 % av BUKs 
negative resultatavvik knyttet til lav DRG-inntekt på Nyfødt. Det største avviket skyldes færre 
barn med fødselsvekt under 1000 g. Disse har høy DRG-vekt. Samtidig har det vært et økt 
antall komplekse, tyngre nyfødte. Disse har lavere DRG-vekting, men paradoksalt nok har 
det reelle bemanningsbehovet vært høyere enn i fjor, også målt opp mot normer basert på 
kompleksitet fra HSØs Fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg. Tar man 
med kostnadssiden, står Nyfødt for ca 95 % av BUKs totale budsjettavvik per august. 
 
Før sommeren ble det iverksatt tiltak for å redusere kostnadene på Nyfødt. Det er gjennom 
sommeren jobbet tett med gjennomføring av tiltakene, noe som har ført til en bedre utvikling 
på kostnadssiden. Avdeling for barn og ungdom (ABU) har også klart å få kontroll på 
styringsfarten de siste månedene. 
 
Gjestepasientkostnadene knyttet til SSE (Statens Spesialsykehus for Epilepsi) er i balanse i 
forhold til budsjett og de to relaterte budsjettiltakene ser derfor ut til å ha fått effekt. Grunnet 
redusert kapasitet ved Nevroklinikken vil man ikke klare å nå 100 LTM-undersøkelser i år. 
Prognosen er 60. Det arbeides videre for å doble antallet pasienter til tverrfaglig utredning 
epilepsi.  
 
BUK har sett det nødvendig å redusere forventet effekt av de opprinnelige tiltakene opp mot 
ABU, blant annet fordi effekten av omorganiseringen ikke kom så tidlig som det var forutsatt. 
Imidlertid er det etter en prosess med hver enkelt avdelingsleder nå iverksatt ytterligere tiltak 
med virkning fra 1.8.2017 (ført inn i tabell ovenfor). Prognosen er dermed at vi henter inn noe 
av det negative avviket slik at forventet resultat for BUK nå er -8.2 mill.kr, selv om prognose 
for aktivitet legges på budsjett ut året.  
  

Hjemmesykehus (AHS) 01.01.2017 4,0 3 200 2 000 0,6 3 200

Organisasjonsendring 01.01.2017 1,2 1 000 400 0,4 1 500

LTM - epilepsi 01.01.2017 0,0 1 375 1 375 1,0 1 650

Tverrfagl ig utredning epi leps i 01.01.2017 0,0 -350 -350 1,0 750

Reduks jon legekostnader 01.06.2017 0,5 800 800 1,0

Avd. Nyfødt, underforbruk lønn 01.08.2017 0,0 200 200 1,0

Avd.BUPH BUK, økt inntekt, redusert lønn 01.08.2017 0,0 200 200 1,0

Avd. Habi l i tering, underforbruk lønn 01.08.2017 0,4 450 450 1,0

Avd. Barn og ungdom, underforbruk lønn 01.08.2017 0,4 300 300 1,0

Avd. Stab og kontor, underforbruk lønn 01.09.2017 0,0 150 150 1,0

SUM 5,7 6 025 4 225 0,7 7 100

Estimert 
årseffekt 2018

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2017

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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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 0,4 % fristbrudd per august og 0,2 % i august. Det er kun 
registrert ett fristbrudd ved en avdeling i august.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger fortsatt under kravet som gjaldt for 
2016, men er noe over årets mål om 45 dager. Gjennomsnittet pr august er 52 dager. Det er 
variasjon mellom de ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. 
Tendensen er likevel en gradvis reduksjon i ventetid både i psykisk helsevern for voksne og 
barn og ungdom, mens Avdeling rus og avhengighet har ventetid innenfor målkravet til tross 
for en viss økning sammenlignet med 2016. Ventetidsutviklingen i andre tertial er 53 dager i 
mai, 47 i juni og 44 i juli, og en økning til 54 i august. 
 
Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Snittet januar til og med 
juli er på 8,5 %. Fra april til juni var sykefraværet tilnærmet divisjonens mål på 7,8 %, mens 
andel i juli var på 8,3 %. Det er fortsatt noen enheter med høyt sykefravær og det er innført 
rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid.  
 
Divisjon for psykisk helsevern har et negativt økonomisk resultat i august i forhold til budsjett 
på -3 mill. kr og det akkumulerte avviket i forhold til budsjett er økt til -5,2 mill. kr. En del av 
det akkumulerte merforbruket kan tilskrives bl.a. mindreinntekt poliklinikk, merkostnad innleie 
av leger og merkostnader knyttet til høy aktivitet i juli og august ved Avdeling akuttpsykiatri 
og Avdeling spesialpsykiatri. Netto gjestepasientoppgjør gir et positivt resultat pr august på 
7,2 mill. selv om utgiftene var noe høyere enn budsjettert i august. Igangsatte tiltak for å 
redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv 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 og det pågår fortsatt kvalitetssikring og etterregistrering. Det er en 
akkumulert mindreinntekt poliklinikk i forhold til budsjett på -5,1 mill. kr pr august (ISF-
refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Ca. 3 mill. av denne mindreinntekten gjelder 
ISF-refusjoner BUP og kan tilskrives en mulig feil i fastsettelse av vektene eller 
regeloppsettet i ISF for BUP. De andre foretakene i Helse Sør-Øst erfarer tilsvarende 
problem med ISF-inntekter knyttet til BUP.  
 
Hittil har antall konsultasjoner blitt talt opp etter samme metode som i 2016, men dette er 
endret i og med at datakvaliteten for beregning ISF-inntekter er tilfredsstillende, og man kan 
bruke samme dataverktøy for rapportering av antall konsultasjoner og ISF-poeng. Det har 
vist seg at det er større forskjell mellom antall avdelingsopphold (som brukes i intern 
rapportering) og sykehusopphold som rapporteres eksternt som refusjonsberettigede 
konsultasjoner, enn det noen kunne forutse ved fastsettelse av plantall for 2017. Dette 
gjelder flere typer poliklinikker i DPS og for BUP, men i liten grad for allmennpoliklinikkene 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

45 55 51

Ingen fristbrudd 0 % 0,2 % 0,4 %

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,7 % 8,3 % 8,5 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-5,2         -0,6           

-1 0
-7
-4
-1
2
5

0%

10%

20

70

0%

20%
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ved DPS og for RUS-poliklinikkene. Selv om den faktiske aktiviteten i poliklinikkene har økt, 
er det kun på ruspoliklinikken at dette fremkommer som en økning i antall konsultasjoner fra 
2016 til 2017. 
 

 
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte 
tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av 
legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri. 
  

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

VOP 15 987           -694               131 961         132 056         -95                 

- herav døgn 5 356             204                42 946           41 534           1 412             
- herav liggedøgn utenfor HSØ 119                75                  995                369                626                
- herav poliklinikk 10 512           -973               88 020           90 153           -2 133            
ISF poeng 1 329             -337               11 119           -                 11 119           

BUP 6 240             -28                 53 891           54 575           -684               
- herav døgn 608                -43                 5 253             4 722             531                
- herav poliklinikk 5 632             15                  48 638           49 853           -1 215            
ISF poeng 1 398             -214               12 768           -                 12 768           
RUS 3 164             
- herav døgn 1 649             123                12 865           11 070           1 795             

- herav poliklinikk 2 194             -47                 18 750           17 381           1 369             

ISF poeng 297                -52                 2 600             -                 2 600             
Bemanning

Brutto bemanning 1 857             1 816             1 801             14                  

Innleid arbeidskraft 3                    3                    2                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 170                152                148                4                    

Sykefravær (juli) 8,3 % 8,5 % 8,8 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 154 047         2 371             1 104 670      3 256             1 134 727      

Driftskostnader 157 096         -5 420            1 109 856      -8 441            1 130 925      

Resultat -3 050            -3 050            -5 185            -5 185            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 
august på -4,7 mill. kr i forhold til budsjett. Dette er regnskapsmessig 2,9 mill kr bedre enn 
resultatet per juli.  
 
Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per august på -15 mill. kr (-1 mill. kr isolert i 
august). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i foretaket, primært på grunn av  
følgende forhold:  
 

• Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr. Dette 
kjøpet avvikles nå som nytt utstyr er på plass. Det vil bedre styringsfarten i forhold 
til budsjett.   

• 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 at antall henvisninger ikke står i forhold 
til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. 
Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske 
virksomhet rundt henvisningspraksis til CT.  

• Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra 1.1.2018. Dette 
bidrar til lavere refusjon for Nukleær, MR og CT undersøkelser, selv om samlet 
aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med 2016.  

 
Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt 
høyere HELFO inntekter enn budsjettert. Hvilket samlet for divisjonen reduserer den 
samlede styringsfarten. 

 

 

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

-4,7         -0,6           

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

-3

0%

10%

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 101             -165               56 184           56 544           -0,6 %
Poliklinikk 7 156             -393               56 490           59 294           -4,7 %
Primærhelsetjenesten 2 969             -9                   23 926           24 105           -0,7 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 214 685         4 723             1 841 414      1 738 236      5,9 %
Poliklinikk 144 245         14 030           1 222 751      1 104 344      10,7 %
Primærhelsetjenesten 128 835         -6 085            1 309 310      1 323 483      -1,1 %

Bemanning
Brutto bemanning 618                609                590                19                  
Innleid arbeidskraft 0 0                    -                 0                    
Overtid og ekstrahjelp 16                  14                  11                  4                    
Sykefravær (juli) 6,7 % 7,0 % 6,8 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 88 641           2 519             648 317         16 868           669 008         
Driftskostnader 85 719           404                653 031         -21 582          687 332         

Resultat 2 922             2 922             -4 714            -4 714            -18 324          
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Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert til og med august en reduksjon av 
aktiviteten, dette kommer av en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen.      
Aktivitetsendringen i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode i 2016, 
viser vekst innen MR (4,4%), CT (1,6%), brystdiagnostikk (14,2%) og nukleærmedisin 
(3,3%).  
 
Innen laboratoriefagene er det en kraftig aktivitetsvekst innen omsorgsnivået intern 
poliklinikk, 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.  
 
Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester er igangsatt, ved en 
gjennomgang av rekvireringsmønstret og utviklingen i denne sammen med de respektive 
kliniske miljøer. Tiltakets effekt vil først etter en tid med tett samarbeid med klinisk virksomhet 
kunne vurderes. 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Stort sett er planlagte tiltak iverksatt eller under iverksettelse. Tiltak uten forventet effekt er 
erstattet av nye tiltak.  Det gjennomføres systematisk oppfølging gjennom avdelingslederne 
for resultatsikring av alle tiltakstypene pr avdeling.   
 
Divisjonen har så langt kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial (pr august 2017 
1%). Det jobbes videre med kartlegging av nye tiltak iht. samlet måloppnåelse på 6,8 mill. 
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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 august er +7,7 mill. kr i forhold til budsjett. 
Det positive avviket ligger i sin helhet på lønnskostnader (+7,8 mill. kr). 
 
Det negative avviket på varekostnader veies opp av positivt avvik på salgsinntekter. 
 
I august isolert har divisjonen et negativt avvik i forhold til budsjett på -2,6 mill. kr. Dette 
skyldes et negativt avvik på variabel lønn knyttet til ferieavvikling og økte kostnader knyttet til 
serviceavtaler og vedlikehold. 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
I lengre tid har det kun vært et eneste budsjettiltak på divisjonsnivå;  

• Det forventes at alle ledernivåer tar initiativ til og jobber med kontinuerlig 
forbedring av enhetskostnader i sine respektive enheter.  

 
Det sentrale er at divisjonen anser budsjettet som en ramme, men prestasjonen i forhold til 
budsjett måles i årlig forbedring av kostnaden for hver enkelt av divisjonens tjenester, på linje 
med alminnelig kvalitetsmessig forbedring. Den mest vesentlige effekten er at det 
bevisstgjør, og skaper engasjement og eierskap på alle ledernivå som leder til små og store 
forbedringer og som da ikke styres fra divisjonsnivå. Divisjonen mener at fokus på 
enhetskost er en viktig premiss som stimulerer til kontinuerlig forbedring blant annet fordi 
lederne har et nærere forhold “stykkpris” enn til et budsjett med mer overordnede tall. 
 
  

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

7,7          1,0            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 6,8 % 8,7 %

-1

1

0%

10%

20%

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

Brutto bemanning 658                608                605                3                    
Innleid arbeidskraft 4,4 2                    -                 2                    
Overtid og ekstrahjelp 104                65                  66                  -1                   
Sykefravær (juli) 6,8 % 8,8 % 8,9 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 51 197           -356               392 724         879                467 369         
Driftskostnader 53 791           -2 238            385 029         6 816             448 622         

Resultat -2 594            -2 594            7 695             7 695             18 747           
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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 
 

 
 
 
Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
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Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

Resultater  
Trygg kirurgi Antall 

operasjoner 
totalt 
8779 

Antall operasjoner der 
trygg kirurgiskjema er 

benyttet 
5921 

Prosentvis mål 
 
 

67 
Behandling av hjerneslag Median = 80 for etterlevelse av anbefalt behandlingsforløp per 

pasient fra 01.03.17 til 01.09.17 
Tall på implementering – selvrapportert  

Innsatsområde Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter 
som har 
implementert 
tiltakene **  

Antall enheter 
som jobber 
med 
tiltakspakken, 
men det måles 
ikke *** 

Antall enheter der 
tiltakene er 
relevante, men 
ikke jobber med 
tiltakspakkene 

Trygg kirurgi 11 10 (91 %) 1 (9 %) 0 (0 %) 

Samstemming av 
legemiddellister 

43 4 (9 %) 7 (16 %) 32 (75 %) 

Behandling av hjerneslag 2 2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Urinveisinfeksjoner 43 7 (16 %) 31 (72 %) 5 (12 %) 

Infeksjon ved SVK 20 0 (0 %) 1 (5 %) 19 (95 %) 

Trykksår 28 1 (4 %) 3 (11 %) 24 (85 %) 

Fall 28 3 (11 %) 15 (54 %) 10 (35 %) 

Forebygging av selvmord 10 1 (10 %) 9 (90 %) 0 (0 %) 

Forebygging av 
overdosedødsfall 

2 1 (50 %) 0 (0 %) 1 (50 %) 

Nye innsatsområder 
oppstart 2017 

 

Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand 

34 7 (21 %) 25 (75 %) 2 (4 %) 

Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis 

1 1 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Forebygge underernæring 28 4 (14 %) 21 (75 %) 3 (11 %) 
Trygg utskriving med 
brukermedvirkning 

Deltar med ett team i nasjonalt læringsnettverk fra sept 2017.  

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitt 

Gjennomføres i Kirurgisk Divisjon. 
   

 
* Den delen av tabellen som har farget bakgrunn samsvarer med rapport til HSØ.  
** Markering med grønt innebærer at enheten har implementert tiltakspakkene og enten 
måler fortløpende eller gjennomfører stikkprøvemålinger.  
**Markering av gult innebærer at enhetene jobber med tiltakene, for eksempel på risikotavler, 
men at de ikke gjennomfører målinger.  
 
Kommentar til rapport for Pasientsikkerhetsprogrammet  
Alle klinikker/ divisjoner har kartlagt på Ahus har oppgitt i hvilken grad og hvordan de jobber 
med implementering av tiltakspakkene til Pasientsikkerhetsprogrammet. Denne 
kartleggingen ligger til grunn for denne implementeringsoversikten, som er betydelig endret 
siden forrige tertial.  
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I kartleggingen har vi nyansert hvordan man jobber med tiltakene i innsatsområdene, se de 
ulike kategoriene i tabellen. Til grunn for rapportering til HSØ ligger en definisjon på 
implementering som innebærer systematisk gjennomføring av tiltak som følges med 
målinger.  
 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 

 

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

 
 
NPE, - klage- og tilsynssaker 
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NPE
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Saker fra Fylkesmannen

Kommuneavvik

Pasientrelaterte uønskede hendelser 2. tertial 2017 2. tertial 2016 Totalt 2016 
Pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i EQS 847 813 2781 
§ 3-3-meldinger 87 89 314 
§ 3-3a-varsler 5 12 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.  
 
De enhetene som allerede brukte MetaVision, gikk over til regional løsning 18. mai. Videre 
utrulling skjer puljevis. Første pulje går over på nytt system 4. desember. De resterende 
avdelingene kommer etter i løpet av 2018 
 
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. 
 
Antibiotikautvalget er utvidet til et antibiotikateam som skal lede styringsprogrammet for bruk 
av antibiotika på Ahus i tråd med nasjonale retningslinjer for redusert bruk av antibiotika mot 
år 2020. 
 
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
ledes av 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 andre 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. 
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført 3 møter i andre tertial.  
I juni besluttet AMU innføringen av lokale AMUer på nivå 2 (divisjons/klinikknivået) fra og 
med 1. januar 2018. Opplæring og arbeid med tilhørende prosedyreverk vil være et prioritert 
område i tredje tertial. Det er planlagt et todagers seminar for Foretakets AMU og alle 
representantene i de nye AMUene i slutten av oktober. 
 
Det er gjennomført 3 HMS-revisjoner i andre 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) 

 
 
HMS-hendelser 
 
Grafen under viser årsaksfordeling på meldte HMS-hendelser 2015-2017 
 

 
 
Figuren inneholder alle hendelser for 2015 og 2016. For 2017 er det tall for 1. og 2. tertial. «Annet 
HMS» er en sekkekategori som gjenspeiler den øvrige fordelingen av hendelser i kategorier. Det er 
planer om å ta bort denne kategorien fra og med 2018.   

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2015

2016

2017

Side 26 av 41 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



 
Det ble meldt 496 uønskede HMS-hendelser i andre tertial, dette er en økning på 5 prosent 
målt mot andre tertial 2016 (474). Dette bekrefter en fortsatt oppgang i antall meldte 
hendelser, etter en tilsvarende økning på 23 prosent i første tertial. Fokus på meldinger og 
økt fokus på forbedringsarbeid i foretaket generelt kan ha bidratt til økningen.  Den største 
meldingskategorien er innen vold og trusler. Basert på meldte hendelser innen denne 
kategorien er dette et eget målområde i foretakets HMS-plan 2016-2018. Arbeidet med 
gjennomføring av lokale risikovurderinger retter særlig fokus på dette.  
 
Lukkerate HMS-hendelser 
Lukkeraten beskriver hvordan Ahus arbeider med lukking av meldte hendelser. En lukkerate 
over 1 forteller at en lukker flere avvik enn hva er meldt i tertialet. Utviklingen for lukkerate er 
positiv da Ahus i andre tertial 2017 oppnådde en lukkerate på 1,09 og for andre tertial på rad 
har hatt over 1 i lukkerate. For 57 av de meldte hendelsene i andre tertial er det meldt om 
personskader. AMU forelegges en egen rapport med nærmere opplysninger om fordeling, 
alvorlighetsgrad mv av meldte hendelser. 
 
Status miljømål 
Sykehusledelsen har vedtatt miljømål for perioden 2015-17. Energibruk skal reduseres med 
5 %, og etter økning i 2016 lages det nå en enhetlig plan hvor blant annet forsterket 
energiledelse er inkludert. Sorteringsgrad for avfall registreres nå til nærmere 40 %, og det er 
et stykke igjen til målet som ble satt til 47 %. Rutinene i skyllerom skal tilrettelegges enda 
bedre lokalt. Redusert transportbehov er vanskelig å måle, men kollektivtilbudet er ytterligere 
forbedret med flere avganger og nye bussruter, samt sykkelparkering er forbedret. Andelen 
økologisk mat for pasienter og i kantine for ansatte og pårørende, øker for å nå målet om 15 
% innen 2020. Til sammen vil forbedringene resultere i et lavere klimautslipp fra foretaket. 
  
Ledelse og lederutvikling 
Foretaket avholdt sin årlige lederkonferanse i juni, med temaer som forbedring og ledelse 
som garantist for god pasientbehandling. Tematikk rundt forbedringsarbeid og effektiv drift 
videreføres inn i ledersamling for alle divisjonsledergruppene i høst.   
 
Det er startet opp et arbeid med nytt introduksjonsprogram for alle nye ledere, der lovpålagt 
HMS-opplæring skal være en del av og integrert i det eksisterende kurset «Ny som leder». 
De andre programmene i lederskolene revideres i løpet av høsten, og innrettes som 
lederutviklingsmoduler (1 og 2), uavhengig av ledernivåene. I tillegg skal Ahus sin 
ledelsesplattform (krav og forventninger til ledelse) revideres, med sykehusledelsen som 
styringsgruppe. Det planlegges en prosess på dette i løpet av høsten. 
 
Ahus sitt mellomlederprogram avsluttes i september med en samling med sykehusledelsen 
til stede, der utviklingsprosjektene til deltakerne legges fram. Programmet, som har vært 
gjennomført i et samarbeid mellom HR og prosjektenheten ved sykehuset, skal evalueres 
opp mot målsettingene.  
 
Det tilbys bistand til ledergruppeutvikling, og flere ledergrupper i foretaket har pågående 
prosesser for å styrke sine forutsetninger for måloppnåelse.   
 

Ressursstyring og bemanning 
Planlegging av drift og bemanning sommeren 2017 hadde høyt fokus gjennom høsten 2016 
og våren 2017. Sommerferien 2017 ble gjennomført med bla: 

• Vesentlig færre brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser enn i 2016 
• Flere fastlønnede ferievikarer enn i 2016 
• Vesentlig mindre behov for å kjøpe ekstra arbeidskraft fra egne ansatte enn i 2016. 
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene har og generelt gått ned i 2017 fra 2016. 
 
Sykehuset starter i 3. tertial planlegging av aktiviteten sommer 2018 – og dette vil bli fulgt 
opp med bemanningsplanlegging. 
 
2017 startet med høyt forbruk av variabel lønn og innleie – og det er redusert noe gjennom 
året, men innleie fra byrå er vesentlig høyere i 2017 enn de siste årene. Flere avdelinger har 
hatt arbeider der bemanning og drift er gjennomgått for å sikre god pasientbehandling 
innenfor tildelt rammer, noe som også vil ha et forsterket fokus fremover. Det er og en 
tendens i organisasjonen at flere seksjoner enn tidligere planlegger med lengre tidshorisont. 
 
Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Arbeidet med opplæring og brukerstøtte i bruk av prosedyre Planlegging, gjennomføring og 
evaluering av kompetansestyring fortsetter. Divisjoner og klinikker har meldt inn felles 
kompetansebehov som ble sammenstilt og lagt frem for sykehusledelsen juni 2017.  
På tvers av divisjoner og klinikker var det forbedringsarbeidsmetodikk og 
veiledningsmetodikk (veiledning av ulike faggrupper) som ble kompetanseområdene som gis 
særlig prioritet i 2018. 
 
Per august har foretaket 25 sykepleiere i utdanningsstillinger innenfor følgende 
videreutdanninger i sykepleie: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 5 

Barnesykepleie 4 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 4 

Akuttsykepleie 4 

Sum antall 25 
 
Framtidig behov for antall spesialsykepleiere og en økning av utdanningsstillinger er spilt inn 
i helseforetakets økonomiske langtidsplan.  
 
Det er implementert et nytt verktøy for dokumentasjon av oppnådde læringsmål for LIS1. 
Verktøyet heter Kompetanseportalen fra Dossier og ligger i Personalportalen. Det har vært 
arbeidet med å få på plass læringsaktiviteter til de vedtatte læringsmålene for LIS1. Flere 
informasjonsmøter om innføring av LIS1 og hva dette vil bety for klinikken er avholdt. I 
forbindelse med den nye kvalitetsreformen for leger har 17 personer deltatt på 2 dagers 
veilederkurs.   
 
Kompetansebroen er en felles nettsted for deling av informasjon og kompetanse, mellom 
kommuner, HiOA, UiO og Ahus. Det har vært god fart i tjenesten siden lanseringen, og 
nettsiden videreutvikles fortløpende samtidig med at den implementeres hos partene. Per i 
dag er det publisert 90 kurs i kurskatalogen, 1500 personer har meldt seg på kurs gjennom 
tjenesten, 1-2 nyhetssaker i uken og det fylles jevnlig på med nye e-læringskurs, filmer og 
annet relevant stoff i tema-seksjonen. Prosjektet har innledet et samarbeid med 
Helsebiblioteket som ledd i kvalitetssikring av det faglige innholdet. Tjenesten får gode 
tilbakemeldinger, og prosjektet er vedtatt overført til full drift fra 2018.  
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4.3 Tilgjengelighet 
 
Antall langtidsventende (>365 dager) er redusert fra 122 til 65. Avdeling urologi har fortsatt 
en utfordring med barn søkt til omskjæring. Avtale med private er undertegnet og igangsatt 
og antallet er redusert til 60. 
 
Det har i 2017 vært en økning på 5,6 % i antall nye henvisninger i perioden jan-august 
sammenliknet med 2016. I tillegg har lavaktivitetsukene i (påske og mai), medført at 
sykehuset hadde for liten aktivitet i forhold til behovet for nye utredninger og kontroller i 
denne perioden. Fristbrudd og passert tentativ oppmøtetid har derfor økt i 2. tertial 2017.  
 
Andel fristbrudd er økende i foretaket. De fleste fristbruddene er som nevnt tidligere i 
rapporten tilknyttet Ortopedisk klinikk, Fordøyelse, Nevro og Bryst- og endokrinkirurgi. De 
øvrige avdelinger har relativt få fristbrudd. Det er flere pasienter som venter hvor fristen er 
passert, de fleste av disse har fått fast time i september. Det betyr at antall fristbrudd på 
avviklede pasienter vil stige i september mens fristbrudd ventende går ned.  
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4.4 Forskning og innovasjon 
 
Forskning, klinisk utprøving, innovasjon 
Forskningsaktivitet, og klinisk utprøving ved Ahus er jevnt stigende, men ligger fortsatt på et 
betydelig lavere nivå enn ønskelig. Det samme gjelder innovasjonsaktivitet. Det er bygget 
opp  forskningsstøtte, og støtte til etablering av kliniske studier som har bidratt til den gode 
utviklingen men som må utvikles videre blant annet i tråd med nye krav til deltagelse i 
kliniske studier i 2018. Samtidig har Ahus gjennomført en intern revisjon av forsknings-
aktivitet, som gir et godt grunnlag for et systematisk forbedringsarbeid innen forskningsfeltet. 
 
 
Kliniske studier 
Foretaket har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å øke antallet kliniske 
studier. Sykehusets nedslagsfelt er på ca. 500 000 innbyggere, noe som gir tilgang til å 
rekruttere deltakere til studiene innenfor sykdommer som rammer store 
pasientgrupper. Forskning har vist at pasienter som deltar i kliniske studier ofte har både økt 
overlevelse og bedre livskvalitet. For sykehuset vil deltakelse i kliniske studier kunne føre til 
økt behandlingskvalitet, lavere dødelighet og nye metoder for effektiv drift. I tillegg vil 
helsepersonell få økt kompetanse, og medvirke til å utvikle nye og innovative 
behandlingsmetoder. 
  
Akershus universitetssykehus deltar aktivt i det nasjonale nettverket NorCRIN. Nettverket 
består av alle universitetssykehusene i Norge. Formålet er å øke antall kliniske 
intervensjonsstudier gjennom å styrke og forenkle samarbeidet og bidra til høy kvalitet i 
forskningen. Prosjektet består av 7 arbeidspakker hvor Akershus universitetssykehus leder 
arbeidspakke 4; «Samarbeid med industri».  
  
Infrastruktur  
Foretaket jobber systematisk med å få på plass en god infrastruktur rundt kliniske studier, og 
har to dedikerte koordinatorer for kliniske studier som bistår utprøvere innenfor alle 
fagområder. Klinisk forskningsstøtte for øvrig er organisert lokalt i de respektive divisjoner.  
  
Videre har koordinatorene oversikt over aktive utprøvere innenfor en rekke fagområder som 
er tilgjengelige på sykehuset og videresender forespørsler fra industrien direkte til aktuelle 
utprøvere internt for å avklare interesse og kapasitet. Koordinatorene har også tett 
samarbeid med teknologioverføringsbyrået Inven2, bransjeforeningen til 
legemiddelindustrien (LMI) og farmasøytisk industri. 
  
Kurs i Good Clinical Practice 
Koordinatorene for kliniske studier har, i samarbeid med avdeling for forskningsstøtte, ansvar 
for gjennomføring av kurs i Good Clinical Practice (GCP) to ganger årlig på foretaket. Kurset 
gjennomføres i samarbeid med Regional Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus. 
Dokumentasjon av GCP-kunnskap er obligatorisk for utprøvere og studiepersonell som deltar 
i kliniske studier. Kurset er gratis for de ansatte. 
 
Utvikling i forskningsaktivitet: 

  2014 2015 2016 2017  For 2018 
Oppdragsstudier 8 15 19 12 per juni  
Forskerinitierte studier 9 19 25 13 per juni  
Bidragsstudier 1 1 2 1 per juni  
Doktorgrader 15 17 9 15 per aug.  
Publikasjoner 238 285 363 115 per aug*  
HSØ-søknader 45 55 55 53 66 

*Ufullstendig registrering av publikasjoner per august. Blir komplett først i mars/april 2018. 
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4.5 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser status for investeringsprosjektene pr 31.08.2017.  
 
 

 
 
Det er påløpt 28,87 mill. kroner på egne investeringsprosjekter pr 31.08.17.  
 
Anvendelse av lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) 
kommer i tillegg på 1,05 mill. kroner pr 31.08.17. 
 
Samlede investeringer pr 31.08.17 er 29,92 mill. kroner. 
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Likviditet 

 
 
 
Rammen for driftskreditten justeres jevnlig bl.a. basert på forholdet mellom pensjonskostnad 
og pensjonspremie. 
 
Likviditetsendringer gjennom året skyldes normale periodiske svingninger i utbetalinger, samt 
resultatutviklingen i foretaket. Nedgangen i belastet driftskreditt i første tertial 2017 skyldes i 
hovedsak at pensjonspremien er belastet vårt pensjonsfond og dermed ikke påvirker 
likviditeten. Den markante nedgangen i benyttet kreditt i juni skyldtes at likviditet for 
lånefinansiering kom denne måneden, mens fakturaen for dette først ble betalt i starten av 
juli. 
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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 august 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. 
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Antall kritiske bortfall av tjenester er stabil, men uønsket høy. Noen av hendelsene skyldtes 
radiologi, før regional løsning ble tatt i bruk. Noen av hendelsene i denne perioden skyldes 
regionale tjenester (eks ERP). Det er ikke noe system som utpeker seg, men hendelsene er 
fordelt på flere forskjellige systemer. 
 
Sykehuspartner brukerstøtte, responstider ved henvendelse (KPI 80%, innen 60 sekunder) 
 

 
 

 
 
Status i regionale prosjekter etter 2. tertial 2017 
 
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 august: i avslutningsfase  
Implementeringen var 2.juni og har vært en vellykket gjennomføring. Det gjenstår noen 
restanser som følges opp i linjen. 
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 Prosjekter/aktivitet i 2017 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 

Regional EPJ, standardisering 
Status august: 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 august: Pågående 
Testing pågår av både import av lab-svar og epikriser fra OUS. Ahus har noen frikjøpte 
ressurser og har i tillegg fått andre nødvendige ressurser frigitt til nødvendig arbeid. 
Prosjektet kjører ihht plan. Planlagt oppstart pilot før jul.   

RKL 
Dialogmelding mellom HF og legekontor 
Status august:  
Direktoratet for eHelse har endret tiltaket til «Helsefaglig dialog». Profil for den nasjonale 
løsningen er på høring i sektoren. P.t. ikke varslet noen aktiviteter fra RKL-programmet 
som vil treffe Ahus i 2017. 

RKL 
IHR fase 3(Interaktiv henvisning og rekvirering) 
Status august: Ikke påbegynt 
Elektronisk henvisning og rekvirering fra legekontor til spesialisthelsetjenesten innen 
laboratoriene og bildediagnostikk. Planlegger prosjektoppstart på Ahus ilp høsten 

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status august: Pågående. 
Regional løsning for gjennomgående kurve.  
Ble implementert på AIO i mai. Videre bredding vil skje avdelingsvis og vil pågå fram mot 
Q2 2018. Har en del avhengigheter til EPJ prosjektet, og vil påvirkes av status her 

IMOD 
Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status august: Pågående, men forsinket. 
Verktøy for organisasjon- og fullmakts forvaltning. 
IDM løsningen ble rullet ut på Ahus i september 2016. 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. 
 
Det er i gjennomsnitt 60 pasienter per uke som legges inn på KAD- plasser i 
opptaksområdet. Samarbeidet for å sikre god utnyttelse gjøres via KAD- forum knyttet til 
delavtale fire. 
 
 
Status samhandling per 2. tertial 2017 
 
Aktivitet Status 
Samhandlingsplan for Ahus 
og kommunene 

Handlingsplan for samhandlingsområdet er vedtatt og de enkelte tiltak er under utarbeidelse. 
Legesamarbeid og samarbeid innen området psykisk helse og rus er prioritert. Det er satt i 
gang fire samhandlingsprosjekter for å bedre legesamarbeidet. 
Ihht til handlingsplan er arbeidet om samarbeid knyttet til ambulant virksomhet iverksatt 
gjennom prosjekt. 

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 per år etter gjennomført 
kvalitetskartlegging. 
Geriatrisk avdeling deltar i læringsnettverk Trygg utskrivning, Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
 

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Det arbeides systematisk for å implementere Kjernejournal. Det sendes nå elektroniske 
meldinger fra Kvinneklinikken til de fleste helsestasjoner i området. 
Ahus deltar i HF – HF- prosjekt som tester og piloterer elektronisk laboratoriesvar og 
epikriser mellom Ahus og OUS.   
 

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 
barna. Det er utviklet et elektronisk meldeskjema som sendes fra Ahus til kommunene når 
barn trenger oppfølging i kommunen – skjema piloteres høsten 2017. Det er laget planer for 
implementering av nytt lovverk som inkluderer barn som søsken og barn som etterlatte. Det 
er bebudet ikrafttredelse av nytt lovverk høsten 2017. 

Tolketjenesten 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. Det er igangsatt arbeid med å etablere nettverk og 
ressurser ved avdelingene for å styrke kompetansen på området.  
   

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Videreutviklet samarbeid med “Møtepunktet” (møtested for pasienter med repr. fra 
brukerorg.). Det er prøvd ut gruppetilbud med tolkebruk innen ett område. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal bedre informasjon og profilering av tilbudene innen pasient – og 
pårørendeopplæring og likemannsarbeid. 
 

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 har ansvar som Nasjonal Hub for et 
helsefremmende program utviklet i Australia (Act, Belong, Commit). Flere pilotprosjekter er  
knyttet til dette, blant annet i Helse Bergen, Bergensklinikkene, SUS, Akershus, Helse Førde.  
I regjerningens strategi for god psykisk helse (2017-2022) «Mestre hele livet», er dette 
folkehelseprogrammet tatt inn som en satsing. Ahus har inngått samarbeid med Nes 
kommune for å pilotere modellen. 
Det arbeides gjennom Fagforum forebygging for å operasjonalisere forbyggende og 
helsefremmende arbeid. 
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Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen under viser antall UK døgn fordelt på kommuner og bydeler pr. 2 tertial 2015- 2017.  
 
   2015  2016  2017 
Vestby 3 10 36 
Ski 10 204 96 
Ås 15 55 34 
Frogn 25 19 31 
Nesodden 115 6 7 
Oppegård 117 23 48 
Aurskog-Høland 10 15 6 
Sørum 12 12 4 
Fet 0 2 4 
Rælingen 19 21 28 
Enebakk 11 24 36 
Lørenskog 18 71 54 
Skedsmo 260 279 29 
Nittedal 46 83 60 
Gjerdrum 31 77 12 
Ullensaker 26 39 23 
Nes 17 5 0 
Eidsvoll 15 38 22 
Nannestad 9 5 1 
Hurdal 11 3 2 
Rømskog             0              1              0 
Bydel 10 Grorud 20 14 15 
Bydel 11 Stovner 91 87 11 
Bydel 12 Alna 151 99 83 
Andre Bydeler 13              0 1 
Andre kommuner 0 2 3 
Totalt 1045 1195 648 
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4.8 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for tiltaksarbeid 
ved Ahus per 2. tertial 2017. 
 
 

Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 
 

Figur Status tilsyn og revisjoner per 2. tertial  
 

1 1 

5 

2 

1 1 1 1 

Gjennomførte revisjoner og tilsyn 
1 tertial 17 2 tertial 17

1 

5 

4 

2 2 

1 

3 

1 

4 

1 

2 

Status eksterne tilsyn og revisjoner per 2. 
tertial 

Utført, ikke rapportert Utført og rapportert Avsluttet
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Tabell Oversikt over status for tiltaksarbeid per 2. tertial 
 (1) Avvik (A), Pålegg (P), Merknader (M), Anbefalinger (F) 
(2) Et tilsyn anses lukket når det er mottatt tilbakemelding fra tilsynsmyndigheten om at tiltak/handlingsplan er tilfredsstillende. 
(3) Tiltaksplaner/dokumentasjon på tiltak er sendt tilsynsmyndigheten innen fristen, men Ahus har ikke fått tilbakemelding. 
(4) Politiet har ikke satt en definitiv frist. 
 
 

 
  

Tilsyns-
myndighet 

Tema Antall 
(1) 

Status (2) Ansv
ar 

Frist 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med samhandling 
Tilsyn med gastrokirurgisk 
avd. Sepsis i Akuttmottaket 

1A 
1A 
1A 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 
EMH 

30.01.17(3)  
17.02.17(3) 
01.11.17 

Mattilsynet Follo Vestveien Rus og 
avhengighet 
Ski somatisk sykehus 

2P 
 
1P 

Lukking 
pågår 
 
Lukking 
pågår 

DFM 
 
DFM 

31.12.17 
 
01.10.17 

Statens 
vegvesen 

Tilsyn med vilkårsparkering 2P Lukking 
pågår 

DFM  01.09.17(3) 
 

Politiet Årlig vandels- og 
dokumentkontroll 

1A Lukking 
pågår 

DFM i.a.(4) 

Konsern-
revisjonen 

Tilgjengelige helsetjenester 
Revisjon av legemidler 
Tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av KR 

12A 
13A 
9A 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 
VAD 

31.12.17 
31.12.17 
31.12.17 
 

Kommunalt 
brannvesen 

Tilsyn Ski sykehus 
Tilsyn C.J.Hansens vei 

7A 
1M 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

DFM 
DFM 

30.09.17 
28.02.18 
 

Riksrevisjonen 
 

Koderevisjonen 
 

  Avsluttet EMH 
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Oppfølging av tiltak etter gjennomganger fra konsernrevisjonen 

Tabellen under viser en status i forhold til oppfølging av tiltaksarbeid i foretaket etter 
konsernrevisjonens gjennomgang. Det er definert 10 kriterier som koordineres og følges opp. 
Per 2. tertial er de fleste av disse kriteriene oppfylt eller det eksisterer konkrete 
handlingsplaner som skal sørge for oppfyllelse. 
 
Kriterier Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon status pr 2. 

tertial 2017 
Kriterie 1: Forholdet mellom styret 
og administrerende direktør 

Forholdet mellom styret og administrerende 
direktør er regulert i instruks. Styret og 
administrerende direktør er samstemte om hva 
deres ansvar er i forhold til intern styring og 
kontroll, og dette underbygger at forventningene 
i kriteriet er innfridd. 

Konsern-
revisjonen har 
ingen 
anbefalinger 

Kriterie 2: Styret følger opp 
revisjoner og tilsyn i tråd med 
OBD. Styret holdes orientert om 
oppfølging av revisjoner og tilsyn, 
og dokumentasjon skal være 
utformet og tilpasset styrets behov 
for beslutningsgrunnlag i den 
enkelte sak 

OBD 2012 stiller krav om at styret skal følge opp 
om tiltaksarbeid gir ønsket effekt.  
Konsernrevisjonen anbefaler derfor at styret blir 
holdt løpende orientert om vesentlige endringer i 
fremdrift av tiltaksarbeidet på områder av høy 
risiko eller høy grad av vesentlighet, og at styret 
følger opp om tiltaksarbeidet gir ønsket effekt.  

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  

Kriterie 3: Helseforetaket har 
styrende dokumenter som 
beskriver hvordan revisjoner og 
tilsyn skal følges opp, og ansvar 
for oppfølgingen er bestemt og 
kommunisert 

Konsernrevisjonen vurderer at innholdet i Ahus' 
prosedyre er dekkende for å sikre at 
helseforetaket følger opp i tråd med det som 
forventes.  

Konsernrevisjon
en har ingen 
anbefalinger 

Kriterie 4: Helseforetaket vurderer 
resultatene fra revisjoner, 
prioriterer mellom ulike tiltak, og 
inkluderer områder med høy risiko 
i helseforetakets ordinære 
risikovurdering 

Konsernrevisjonen anbefaler at HFet tydeliggjør 
sine vurderinger av funnets alvorlighetsgrad ved 
oppstart av tiltaksarbeidet slik at alvorlige funn 
blir prioritert og får tilstrekkelig oppmerksomhet 
og oppfølging 

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  

Kriterie 5: Helseforetakets 
handlingsplaner for tiltaksarbeid er 
oversiktlige og systematisk 
fremstilt. Tiltaksarbeid etter 2014-
revisjonen og revisjon Tilgjengelige 
helsetjenster er startet opp og er i 
rute i henhold til plan 

1. Konsernrevisjonen anbefaler at prosedyre for 
kompetanse-styring revideres da tidsfristene er 
foreldet. For at helseforetaket skal lykkes med å 
gjennomføre kompetansekartleggingen 
anbefales det at arbeidet styrkes i lederlinjen og 
at det iverksettes konkrete tiltak for 
implementering. 

Oppsatt 
handlingsplan 
og frister følges 

  2. Konsernrevisjonen anbefaler at status i 
tiltaksarbeidet etter revisjonen tilgjengelige 
helsetjenester, fremlegges styret og 
sykehusledelsen slik at de får informasjon om 
tiltaksarbeidet er gjennomført, eller om det er 
nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. 

Vurderes innen 
31.12.17 

Kriterie 6: Tiltaksarbeidet etter 
revisjoner og tilsyn er inkludert i 
helseforetakets gjennomgående 
system for rapportering og 
oppfølging 

Konsernrevisjonen anbefaler at styret og ledere i 
helseforetaket blir holdt orientert om vesentlige 
endringer i fremdrift av tiltaksarbeidet på 
områder med høy risiko eller høy grad av 
vesentlighet (jfr kriterie 2) 

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  
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Kriterie 7: Helseforetaket har 
føringer for at tiltaksarbeidet etter 
tilsyn og revisjoner skal bidra til 
læring og forbedring, og for 
hvordan erfaringer deles og spres 

Konsernrevisjonen vurderer at helseforetakets 
føringer for hvordan det skal arbeides med å 
bidra til læring og forbedring etter revisjoner og 
tilsyn er tilfredsstillende. Det mangler imidlertid 
en systematikk for hvordan forbedringsarbeidet 
skal gjennomføres. Konsernrevisjonen vurderer 
at det arbeidet som er igangsatt er 
hensiktsmessig, og det er viktig at helseforetaket 
fortsetter det arbeidet og implementerer 
endringene, slik at forbedringsarbeidet får den 
ønskede effekt og nok oppmerksomhet videre 

Prosjektplan 
vedtatt av SHL 
28.06.17. 
Fremdrift er ihht. 
plan.  

Kriterie 8: Helseforetaket har 
gjennomført tiltak etter nasjonal 
revisjon av medisinsk kodepraksis 

Revisjonen har ingen spesifikke funn, men 
konsernrevisjonen vil likevel anbefale 
helseforetaket å iverksette kontrolltiltak for å 
undersøke om nåværende opplæring gir den 
kompetanse som trengs for at selve kodingen 
gjøres på en korrekt måte. Dette vil styrke 
helseforetakets interne styring og kontroll på 
området 

Revidert 
prosedyre i kraft 
06.09.17.  

Kriterie 9: Helseforetaket har 
gjennomført tiltak etter revisjon av 
pasientadministrativt arbeid 

Denne revisjonen viser at helseforetaket mangler 
overordnede føringer som regulerer det 
pasientadministrative arbeidet, og 
konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket 
utarbeider dette da det er vedvarende høy risiko 
knyttet til pasientadministrativt arbeid 

Oppsatt 
handlingsplan 
følges 

Kriterie 10: Helseforetaket 
monitorerer utviklingen av det 
pasientadministrative arbeidet, og 
kan vise til forventet forbedring 

Konsernrevisjonen anbefaler at 
indikatorene"åpne henvisninger uten ny kontakt" 
og "ikke signerte dokumenter i DIPS", inkluderes 
i den regulære rapporteringen da det vil kunne 
bidra til økt fokus og dermed en bedret 
resultatoppnåelse 

Oppsatt 
handlingsplan 
følges 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
  

 
 

 

 
 
 
 

Juli 2017 Hele Mål 
Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor 2016 2017 17-mai 17-jun 17-jul
Divisjon for Facility Management 6,8 % 7,7 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % 9,2 % 8,8 % 9,3 % 6,8 %
Kirurgisk divisjon 7,2 % 6,5 % 7,1 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 6,7 % 7,2 % 7,2 %
Ortopedisk klinikk 7,2 % 7,7 % 8,6 % 8,6 % 8,7 % 7,2 % 7,7 % 6,5 % 7,2 %
Kvinneklinikken 7,8 % 6,1 % 8,5 % 7,6 % 7,4 % 6,0 % 9,8 % 9,6 % 7,8 %
Medisinsk divisjon 6,7 % 7,9 % 7,1 % 7,7 % 7,9 % 7,4 % 6,2 % 6,2 % 6,7 %
Barne- og ungdomsklinikken 6,9 % 11,9 % 6,6 % 7,8 % 7,8 % 7,2 % 5,1 % 6,6 % 6,9 %
Divisjon for diagnostikk og teknolog 6,7 % 6,2 % 7,0 % 6,5 % 6,8 % 6,8 % 6,4 % 6,1 % 6,7 %
Divisjon for psykisk helsevern 8,3 % 8,8 % 8,5 % 8,8 % 8,7 % 7,8 % 7,6 % 7,8 % 8,3 %
Stab / Forskning / Andre 4,4 % 5,0 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % 3,4 % 3,2 % 4,3 %
Total 7,2 % 7,7 % 7,6 % 7,8 % 7,8 % 7,2 % 6,9 % 7,1 % 7,2 %

Siste 3 mndDenne mnd Hittil
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

August 2017

I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-jun 17-jul 17-aug
Divisjon for Facility Management 87          96             848           791           0,8 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 68          128       87         
Kirurgisk divisjon 352        506           2 925        3 637        2,2 % 3,3 % 2,3 % 2,9 % 411        490       352       
Ortopedisk klinikk 90          86             833           640           2,5 % 2,2 % 2,8 % 2,0 % 105        111       90         
Kvinneklinikken 169        206           1 057        1 338        4,3 % 5,0 % 3,4 % 4,1 % 169        266       169       
Medisinsk divisjon 543        693           4 958        5 806        2,6 % 3,4 % 3,0 % 3,6 % 669        714       543       
Barne- og ungdomsklinikken 45          78             758           815           1,1 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % 84          55         45         
Divisjon for diagnostikk og teknolog 54          51             357           685           0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 88          39         54         
Divisjon for psykisk helsevern 169        177           1 327        1 424        0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 205        264       169       
Stab / Forskning / Andre 2            1                36             38             0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 2            3            2            
Total 1 511    1 894        13 099     15 174     1,5 % 1,9 % 1,6 % 1,9 % 1 801    2 070    1 511    

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

 
 
 

 
  

August 2017

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett 17-jun 17-jul 17-aug

Divisjon for Facility Management 653        653           -0              606           635          -29          593          623        653        
Kirurgisk divisjon 1 114    1 137        -23            1 103        1 101      3              1 103      1 132    1 114    
Ortopedisk klinikk 256        245           11             270           248          22            267          286        256        
Kvinneklinikken 285        283           1                279           273          6              281          309        285        
Medisinsk divisjon 1 432    1 447        -15            1 391        1 390      1              1 364      1 475    1 432    
Barne- og ungdomsklinikken 296        302           -6              300           292          8              297          301        296        
Divisjon for diagnostikk og teknolog 617        603           15             609           598          11            613          628        617        
Divisjon for psykisk helsevern 1 854    1 803        50             1 812        1 791      21            1 805      1 851    1 854    
Stab / Forskning / Andre 276        290           -14            275           306          -30          276          277        276        
Total 6 783    6 763        20             6 645        6 633      13            6 599      6 881    6 783    

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 4 226               2 373               3 832               4 712               4 013               
Jun 6 241               2 569               5 002               4 712               4 013               
Jul 7 012               2 626               5 650               4 712               4 013               
Aug 3 354               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 42 978             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
Måned Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Ahus 50        68        68        61        54        51        55        53        53        57        58        55        49        71        
Somatikk 49        70        69        62        55        52        55        54        53        58        58        56        50        72        
Kirugisk divisjon 62        84        79        82        63        57        58        64        63        63        69        59        59        77        
Ortopedisk klinikk 44        68        80        73        59        55        58        53        53        66        57        62        64        96        
Medisinsk divisjon 56        64        60        54        50        46        52        46        44        51        52        49        44        59        
Barne- og ungdomsklinikke 42        62        50        43        44        48        54        48        46        46        54        53        49        83        
Kvinneklinikken 27        38        53        49        44        47        51        41        48        52        51        68        22        50        
VOP 53        53        47        47        49        49        54        53        51        51        54        49        48        53        
BUP 40        60        60        39        43        43        48        47        46        51        52        48        51        61        
TSB 49        41        41        35        40        31        49        35        61        43        46        37        35        46        
Mål PHV/TSB 65        65        65        65        65        65        45        45        45        45        45        45        45        45        
Mål Somatikk 65        65        65        65        65        65        60        60        60        60        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.  
        

          
 

 
  

Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug
Somatikk 1 % 1 % 1 % 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 %
Kirugisk divisjon 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 %
Ortopedisk klinikk 1 % 2 % 1 % 6 % 5 % 4 % 1 % 1 % 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 %
Medisinsk divisjon 2 % 2 % 2 % 10 % 4 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 %
Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 %
Kvinneklinikken 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Psykisk helsevern 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %
VOP 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
BUP 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 %
TSB 0 % 2 % 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 %
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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 %
01.06.2017 92 826 14 577 107 403 13,6 %
01.07.2017 94 459 15 448 109 907 14,1 %
01.08.2017 98 709 15 370 114 079 13,5 %
01.09.2017 100 003 15 718 115 721 13,6 %
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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%

Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli
Alle forløp 77 % 75 % 78 % 85 % 74 % 77 % 73 % 71 % 79 % 77 % 77 % 76 % 72 % 75 %
Brystkreft 97 % 100 % 91 % 97 % 100 % 97 % 93 % 85 % 96 % 93 % 90 % 89 % 86 % 100 %
Tykk- og endetarmskreft 97 % 87 % 88 % 97 % 96 % 85 % 94 % 85 % 97 % 92 % 92 % 79 % 84 % 94 %
Lungekreft 87 % 76 % 96 % 96 % 83 % 93 % 85 % 91 % 80 % 81 % 100 % 80 % 84 % 70 %
Prostatakreft 77 % 82 % 88 % 84 % 71 % 79 % 85 % 84 % 89 % 82 % 86 % 80 % 73 % 88 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli
Alle forløp 60 % 50 % 44 % 72 % 73 % 70 % 71 % 60 % 74 % 76 % 68 % 54 % 56 % 55 %
Brystkreft 70 % 45 % 40 % 74 % 56 % 74 % 67 % 66 % 81 % 76 % 80 % 45 % 30 % 27 %
Tykk- og endetarmskreft 55 % 50 % 55 % 71 % 81 % 64 % 79 % 82 % 70 % 76 % 82 % 72 % 68 % 64 %
Lungekreft 67 % 70 % 61 % 82 % 70 % 72 % 73 % 69 % 89 % 81 % 71 % 60 % 67 % 83 %
Prostatakreft 47 % 33 % 23 % 57 % 73 % 74 % 54 % 20 % 67 % 71 % 38 % 60 % 48 % 81 %
Mål 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
Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug

Ahus 75 % 79 % 75 % 75 % 77 % 77 % 84 % 82 % 76 % 73 % 73 % 74 % 73 % 74 %

Medsinsk divisjon 71 % 78 % 69 % 76 % 72 % 77 % 77 % 76 % 66 % 63 % 63 % 66 % 65 % 68 %

Kirurgisk divisjon 68 % 73 % 73 % 75 % 74 % 76 % 88 % 85 % 87 % 83 % 77 % 80 % 80 % 78 %

Ortopedisk klinikk 67 % 67 % 63 % 69 % 72 % 61 % 69 % 62 % 50 % 45 % 46 % 40 % 38 % 39 %

Kvinneklinikken 95 % 97 % 95 % 96 % 94 % 95 % 96 % 97 % 96 % 97 % 93 % 96 % 94 % 97 %

Barne- og ungdomsklinikken 84 % 86 % 90 % 90 % 88 % 84 % 97 % 95 % 96 % 93 % 94 % 90 % 93 % 92 %

Divisjon for psykisk helsevern 81 % 80 % 82 % 76 % 81 % 79 % 91 % 88 % 82 % 78 % 86 % 90 % 80 % 89 %
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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 2 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 % 2,3 %

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

3.1 Pasientbelegg     

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

 

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug
Normerte senger voksensomatikk 72 % 80 % 87 % 84 % 91 % 90 % 92 % 90 % 90 % 81 % 86 % 82 % 70 % 84 %
Kirugisk divisjon 74 % 80 % 89 % 81 % 99 % 87 % 95 % 96 % 98 % 88 % 89 % 83 % 74 % 88 %
Medisinsk divisjon 76 % 84 % 88 % 91 % 95 % 101 % 97 % 93 % 93 % 86 % 92 % 85 % 75 % 88 %
Ortopedisk klinikk 51 % 74 % 88 % 83 % 88 % 78 % 84 % 84 % 83 % 63 % 76 % 72 % 62 % 77 %
Barne- og ungdomsklinikken 46 % 60 % 68 % 71 % 77 % 76 % 68 % 69 % 74 % 66 % 74 % 68 % 73 % 62 %
Kvinneklinikken 78 % 73 % 76 % 64 % 66 % 66 % 75 % 75 % 70 % 77 % 66 % 85 % 48 % 73 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2017 420       337       331        90          219        89          41          148        
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         7,1         3,0         1,3         4,9         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 39 756      42 101      -2 345      -5,6 % 41 765          -2 009      -4,8 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 144 531    159 260    -14 729    -9,2 % 144 672        -141         -0,1 %

Ant. dagbehandlinger 20 981      19 120      1 861        9,7 % 19 733          1 248       6,3 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 191 301    177 970    13 331      7,5 % 184 338        6 963       3,8 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 58 286      59 376      -1 090      -1,8 % 57 492          794          1,4 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 58 844      59 871      -1 027      -1,7 % 57 993          851          1,5 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 592        2 434        158           6,5 % 2 457            135          5,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 42 946      42 537      409           1,0 % 41 534          26 180     3,4 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 995           351           644           183,5 % 369               626          169,6 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 88 020      92 690      -4 670      -5,0 % 90 153          -2 133      -2,4 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 63             71             -8             -11,3 % 76                 -13           -17,1 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 5 253        4 773        480           10,1 % 4 722            531          11,2 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 48 638      50 960      -2 322      -4,6 % 49 853          -1 215      -2,4 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 607           553           54             9,8 % 518               257          17,2 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 12 865      12 291      574           4,7 % 11 070          5 741       16,2 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 18 750      17 960      790           4,4 % 17 381          1 369       7,9 %

Voksenpsykiatri
Per august 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per august 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Barne og ungdomspsykiatri
Per august 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per august 2017 Resultat 
samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2014-16   
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