
 

 
 
 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 16.05.2018 Administrerende direktør 

Møtedato: 23.05.2018  

Vår ref.: 18/03823-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 02900 

Vedlegg:  1. Rapport pr 1. tertial 
2. Tabeller og grafer 
3. Risikomatrise - foretaksnivå 

Telefaks: +47 67968861 

 
 
 
Sak 30/18 Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang 
 
Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for 1. tertial 2018 med 
ledelsens gjennomgang av styringssystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsens gjennomgang til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Vår ref: 18/03823-5 Side 1 av 1 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.tertial 

2018 
 
 
 
 



 
Innhold 

 
1. Sammendrag ........................................................................................................... 3 
 
2. Hovedmål og status ................................................................................................ 4 

 
3. Månedsrapport pr divisjon ................................................................................... 7 

3.1 Kirurgisk divisjon ....................................................................................... 7 
3.2 Ortopedisk klinikk ...................................................................................... 9 
3.3 Medisinsk divisjon .................................................................................... 11 
3.4 Kvinneklinikken ....................................................................................... 13 
3.5 Barne- og ungdomsklinikken .................................................................... 15 
3.6 Divisjon for psykisk helsevern ................................................................. 17 
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi ...................................................... 19 
3.8 Divisjon for Facilities management .......................................................... 21 

 
4. Tertialrapport ............................................................................................................ 22 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet .................................................................... 22 
4.2 HR ………… ............................................................................................ 26 
4.3 Forskning og innovasjon ........................................................................... 29 
4.4 Investeringer og likviditet ......................................................................... 31 
4.5 Organisering og utvikling av fellestjenester ............................................. 32 
4.6 Samhandlingsreformen ............................................................................. 34 
4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner .................................................................... 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Side 2 av 37 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



1. Sammendrag 
Første tertial i 2018 har vært preget av influensasesong og høyt pasientbelegg i somatikk. 
Økonomien er i balanse i forhold til budsjett etter fire måneder. De største utfordringene for 
foretaket så langt i 2018 er, i tillegg til pasientovernattinger på korridor, overholdelse av 
pasientavtaler (etterslep) samt fristbrudd og pakkeforløp innen noen få fagområder. 
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i april 2,6 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 2,3 %. Det er 

0,7 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 2017.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,7 % i april. Det er samme nivå som i mars. 
• Antall nyhenviste ventende totalt ligger 1,6% lavere enn i april 2017 og nyhenviste 

ventende over 3 måneder har blitt redusert med 5,3% siden april i fjor.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 57 dager i april, som er samme nivå som i april 

2017. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter 58 dager. 
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.605 brutto månedsverk i april mot 6.650 i budsjett  

(+45). Antall utbetalte månedsverk i april 2017 var 6.556. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år +3,8 mill. kr (justert for 

mindrekostnader pensjon), hvorav +5,3 mill. kr er knyttet til lønn, og -1,5 mill. kr er 
knyttet til ekstern innleie. Det positive lønnsavviket er i hovedsak knyttet til høyere 
refusjoner for sykefravær og svangerskap enn budsjettert, samtidig som de variable 
lønnskostnadene er redusert fra 2017 til 2018. 

• Det totale sykefraværet i mars var på 7,6 %. Det er 0,4 p.p. lavere enn samme måned i 
2017. Hittil i år er sykefraværet 8,7 %, mot 8,2 % i samme periode 2017. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har et regnskapsmessig resultat i balanse i forhold til budsjett 
per mars (+0,4 mill. kr). I tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill kr. 
Det er også lagt inn ekstra avsetninger i regnskapet knyttet til gjestepasientkostnader for å 
kompensere for risiko i budsjettet på dette området. 

 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Når det gjelder økonomi er hovedtiltaket i 2018 å få til en reduksjon i kostnadene knyttet til 
variabel lønn og innleie. Her gjøres det en månedlig resultatsikring i sykehusledelsen og det 
er en tett oppfølging av variable lønnskostnader i alle divisjoner og klinikker. 
 
Rett etter påske ble det lansert en «leder-applikasjon» i Qliklis (ledelsesinformasjons-
systemet) som viser forbruk av variabel lønn og innleie per uke, og som i tillegg viser 
fordeling på dyre og mindre dyre løsninger.  
 
Det jobbes videre med ytterligere to initiativ på dette området: 

• En «analyse-app» som skal koble sammen aktivitetsdata fra DIPS med 
bemanningsdata og fraværsdata fra GAT. Skal i større grad enn leder-appen kunne 
forklare bemanningsbruk, og det tilstrebes funksjonalitet som kan si noe om 
situasjonen frem i tid slik at man har mulighet til å justere kurs og endre 
bemanningsplaner. 

• Prosjekt som skal sikre en mer enhetlig registreringspraksis i GAT. Skal 
styringsdataene bli gode og sammenliknbare på tvers av enheter, er vi avhengig av at 
bemanningsdata registreres likt i GAT. Prosjektet vil gå frem til november og etter det 
må felles praksis implementeres og følges opp i hele foretaket. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I april var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 57 dager. Somatikk har en ventetid 
på 58 dager, marginalt høyere enn målkravet på 57 dager. Ventetidene på VOP (52 dager) 
og BUP (55 dager) ligger over målkravet på 40 dager. TSB (40 dager) oppfyller så lagt 
målkravet i 2018.  
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,7 %. Følgende avdelinger står for ca. 70% av 
fristbruddene i mars: Ortopedi (27), fordøyelse (38) og bryst og endokrinkirurgi (33). 
Fordøyelse vil fortsatt ha kapasitetsutfordringer til den planlagte økte kapasiteten kommer 
opp i løpet av vår/sommer 2018.  
 
Prioriteringsregelen oppfylles ikke når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Alle områder 
har en nedgang i forhold til nivået per april 2017, og kun BUP (-1,0%) har en marginalt lavere 
nedgang enn i somatikken (-1,1%). VOP og TSB har nedgang i antall konsultasjoner på 
henholdsvis -3,6% og -7,9%. Det pågår et analysearbeid for å finne ut av den kraftige 
nedgangen innenfor TSB. 
 
I forhold til ventetider har vi dette bildet i april: 
 

 
 
Her oppfylles prioriteringsregelen kun på TSB. Det jobbes med å rekruttere flere behandlere 
innen alle tre områder, og spesielt innen BUP for å øke aktiviteten og redusere ventetider. 
 
Det totale sykefraværet i mars var på 7,6 %. Det er 0,4 p.p. lavere enn samme måned i 
2017. Hittil i år er sykefraværet 8,7 %, mot 8,2 % i samme periode 2017. 
 
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 57 58

1b Ingen fristbrudd 0 % 2,7 % 2,4 %

Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp 93 % 86 % 87 %

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

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

70 % 54 % 61 %

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

Budsjett 
avvik = 0

0,4          0,1            

5 Ingen korridorpasienter 0 458 404
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April-17 April-18 endr.
Somatikk 58 58 0
VOP 51 52 1
BUP 51 55 4
TSB 43 40 -3
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Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 54% i april. Hittil i år er andelen 61% mot et krav på 70%. Det er fortsatt innenfor 
pakkeforløpet for brystkreft at utfordringene er størst (26 %), men her jobbes det med flere 
parallelle tiltak som skal sørge for høyere måloppnåelse. 
 
Antallet pasientovernattinger på korridor har vært høyt i perioden januar til april, og spesielt 
høyt i april med 458 overnattinger på korridor. Dette er fem ganger så mange overnattinger 
på korridor som i april 2017. Andel korridorpasienter er i april 2,6 % og gjennomsnittet hittil i 
år ligger på 2,3 %. Det er 0,7 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 
2017. 
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 56,6 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr 
knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar.  
 
ISF-inntekter i somatikken avviker med 450 DRG-poeng (-9,6 mill. kr). Det er på 
døgnoppholdene avviket foreligger og det er særlig innenfor en del fagområder i medisinsk 
divisjon (-246 poeng), gastrokirurgi (-255 poeng), bryst- og endokrinkirurgi (-161 poeng) og 
nyfødt (-87 poeng) vi finner de største avvikene. Etter lukking av første tertial vil det gjøres 
en vurdering av om forutsatte effekter av ny logikk og vektsett faktisk har blitt slik man 
beregnet i budsjettet. Negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter i somatikk veies noe opp 
av positive avvik på inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter (+4,3 mill. kr) og 
gjestepasientinntekter (+2,3 mill. kr).  
 
Andre inntekter (eksklusive salg av Ski Sykehus) avviker positivt med 5,2 mill. kr. Dette 
positive avviket skyldes blant annet økte inntekter knyttet til forskning som har en tilsvarende 
kostnadsside. I tillegg er et positivt avvik på ca. 1,2 mill. kr knyttet til avslutningen av 
prosjektet Raskere Tilbake på ortopedisk klinikk. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -4,9 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+20,3 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis +5,3 mill. kr lavere og -1,5 mill. kr 
høyere enn budsjett per april. Det er psykisk helsevern og divisjon for facilities management 
som har store positive avvik på sine lønnsbudsjetter per april, mens flere av de store 
somatiske divisjonene (kirurgi, medisin, ortopedi og kvinneklinikken) har negative avvik i 
forhold til sine budsjetter. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på dette området under avsnittet om 
forbedringsarbeid i oppsummeringen og under den enkelte divisjon. 

Økonomi (i tusen) for hele foretaket

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 243 828    244 245    -417          -0,2 % 954 281       960 319       -6 038       -0,6 %
Andre inntekter 523 209    518 422    4 787        0,9 % 2 134 926    2 072 242    62 684      3,0 %

Sum driftsinntekter 767 037    762 667    4 370        0,6 % 3 089 207    3 032 561    56 646      1,9 %
Lønn -og innleiekostnader 467 738    470 828    3 090        0,7 % 1 847 415    1 871 477    24 062      1,3 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 89 522      97 459      7 937        8,1 % 363 304       383 677       20 373      5,3 %
Gjestepasientkostnader 82 059      74 701      -7 358       -9,8 % 319 441       296 365       -23 076     -7,8 %
Andre driftskostnader 107 662    104 057    -3 605       -3,5 % 426 094       418 555       -7 539       -1,8 %

Sum driftskostnader 746 981    747 045    64             0,0 % 2 956 254    2 970 074    13 820      0,5 %

Driftsresultat 20 056      15 622      4 434        28 % 132 953       62 487         70 466      113 %
Netto f inans 5 757 6 456 699           10,8 % 24 191         25 822         1 631        6,3 %

Resultat 14 299      9 166        5 133        108 762       36 665         72 097      
Herav reduserte pensj.kostn -5 185       -5 185       -20 300       -               -20 300     
Salg av Ski Sykehus -            -51 400       -51 400     

Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 9 114        9 166        -52            -0,6 % 37 062         36 665         397           1,1 %

Denne periode Hittil i år
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Varekostnadene har et positivt avvik per april på +20,4 mill. kr.  Det er et positivt avvik knyttet 
til legemiddelkostnader på +19,8 mill. kr per april. Av dette er ca. 10 mill. kr knyttet til H-
resepter og ca. 10 mill. kr ligger på medisinsk divisjon. Den kostnadsveksten som det var lagt 
opp til i budsjett på legemiddelområdet har ikke kommet i løpet av første tertial, men den kan 
komme senere i 2018.  
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -23,1 mill. kr. Avviket 
skyldes først og fremst at det er gjort relativt store avsetninger i regnskapet per april for å ta 
hensyn til at det er risiko på ca. 35-40 mill. kr i budsjettet på dette området. Totalt er det 
avsatt 13 mill. kr ekstra på somatikk og 4 mill. kr ekstra på psykisk helsevern. Resten av 
avviket er knyttet til kjøp av skopier fra Aleris. Volumet som kjøpes herfra øker stadig for å 
redusere antall fristbrudd og ta unna økt pasienttilstrømning på dette området. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+36,6 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Positivt avvik knyttet til H-resepter: +10 mill. kr 
• Positivt avvik knyttet til ekstern innleie (buffer): +10 mill. kr 
• Positivt avvik på pensjonskostnader: +7,3 mill. kr 
• Positivt avvik på personalforsikringer: +1,9 mill. kr 
• Positivt avvik på finanskostnader: +1,6 mill. kr 
• Positivt avvik på gjestepasientkostnader: +2 mill. kr 
• Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +3,5 mill. kr 

 

 
 
Resultat 2018 mot avlevert prognose 
Prognose 2018 er oppjustert til 161,4 mill. kr på grunn av at resultatmessig effekt fra salget 
av Ski Sykehus (51,4 mill. kr) ikke ligger inne i budsjettet.  

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

(10) Foretaket felles 11 728      36 587      
(11) Enhet for økonomi og f inans -291          612           
(16) Enhet for HR 508           1 604        
(20) Divisjon for facilities management 1 448        5 719        
(30) Kirurgisk divisjon -6 852       -19 797     
(34) Ortopedisk klinikk -1 581       -587          
(35) Kvinneklinikken -1 901       -3 574       
(40) Medisinsk divisjon -493          -10 406     
(43) Barne- og ungdomsklinikken 618           1 448        
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -974          1 129        
(70) Divisjon for psykisk helsevern 2 090        5 634        
(90) Forskningssenteret 833           2 328        
Resultat 5 133        20 697      
- i tillegg reduserte kostnader til pensjon -5 185       -20 300     
Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) -52            397           
Budsjettmessig avvik (inkl. salg av Ski Sykehus) -52            51 797      
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd har steget til 3,3 % i april på grunn av høye tall spesielt ved Bryst- og 
endokrinkirurgisk avdeling. Det jobbes aktivt med å forbedre driften i avdelingen. 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er fortsatt noe høyere enn målsettingen på 
grunn av lange ventetider på Kar/thorax, Øre-nese-hals og Smertepoliklinikken.  
 
Belegget på sengeområdene i april var 93 % (senger i drift), noe høyere enn på samme tid i 
2017, og det var totalt 51 korridorovernattinger i april. Intensiv hadde i april et belegg på 6,4 
pasienter, mot 6,7 pasienter i samme periode i 2017.  
 
Ved Sentraloperasjon har knivtiden økt med 2,8 % i forhold til 2017. Antall ø-
hjelpsoperasjoner er redusert med 68 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 168 
(9,2 %). En reduksjon i lettere ø-hjelpskirurgi og en vridning til mer elektiv kirurgi gjør at 
pasienttyngden øker og knivtid totalt pr pasient øker. Ved DKS er antall operasjoner redusert 
med 110, men produktiviteten på både SOP og DKS har økt ved at man får flere 
operasjonstimer ut av hver arbeidstime (bedre drift og bedre flyt på SOP og DKS), og 
utnyttelse av stuene er bedre enn samme periode i fjor. 
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -19,8 mill. kr. i forhold til budsjett.  Ca 
halvparten av dette kan forklares ved at aktiviteten hittil i år er 527 DRG-poeng etter plantall. 
Noe av dette avviket vil bli redusert med etterkoding.  
 
Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -4,5 mill. kr per april hvor 
mesteparten av avviket er knyttet til ekstern innleie. Bruk av variabel lønn og ekstern innleie 
har vært høy de første månedene av 2018 på grunn av høyt belegg på 
overvåkningsenhetene og høyt sykefravær. Rekruttering av nye anestesisykepleiere og 
andre spesialsykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet for innleie og variable 
lønnskostnader vil reduseres betydelig etter sommeren. 
 
Vare- og driftskostnader (eksklusive vikarbyrå) er i balanse hittil i år, mens 
gjestepasientkostnadene har et negativt avvik på -3,0 mill. kr per april. Intensivpasienter 
utgjør en betydelig del av dette, og en del av disse blir tracheostomert på OUS før de får et 
lengre intensivopphold på Ahus. Dette er en svakhet i DRG-systemet som gjør at Ahus får 
dårlig betalt for sitt intensivopphold, og i tillegg betaler vi OUS en høy pris for selve 
tracheostomien. Vi har også relativt høye gjestepasientkostnader for gastrokirurgiske 
pasienter og for bryst-endokrinkirurgiske pasienter.   

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 67 64

Ingen fristbrudd 0 % 3,3 % 1,9 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-19,8 -4,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 51 44
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STATUS BUDSJETTILTAK 
Å oppnå økonomisk balanse er divisjonens hovedutfordring. Divisjonen har flere 
risikoområder i budsjettet, og det er iverksatt en rekke konkrete tiltak som det jobbes med. 
Effekten av disse følges svært tett i tiden fremover.  Det vurderes som sannsynlig at de 
planlagte og til dels gjennomførte tiltakene alene ikke vil føre til balanse, og nye tiltak 
vurderes.  
 
Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive 
stuedager fra uke 36 i 2017 har økt den elektive kapasiteten. Målsettingen var å klare 90 
elektive operasjoner de første fire månedene på disse stuene. Det er utført 77 elektive 
operasjoner per april, og årsaken til at man ligger noe bak plan er omprioritering til ø-hjelp i 
17 tilfeller.  Prosjektet følges opp ukentlig, og det vil bli en ny formell evaluering av effekten 
før sommeren. Økt arbeidsproduktivitet viser også at vi har en bedre flyt på SOP og DKS og 
at man utnytter arbeidskraften bedre. I tillegg ser vi at vi bruker den totale stuekapasiteten 
bedre enn i fjor, og man håper at oppstart av et nytt pre-rom, vil kunne redusere skiftetidene 
mellom operasjonene ytterligere. Bedre-flyt prosjektet på Gastrokirurgisk avdeling følges 
også opp.  
 
Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er allerede iverksatt, og det er gjort en stor jobb med 
varelagrene på sentraloperasjon.  
 
Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen har 
mange tiltak for å forbedre bemanningen på helg, spesielt i Anestesiavdelingen, med mål om 
å redusere bruken av variabel lønn. Økt press på overvåkningskapasiteten, i tillegg til økt 
sykefravær, har gjort det vanskelig å redusere bruken av variabel lønn og vikarbyrå så langt i 
2018. Tiltakene følges tett i daglige driftsmøter og i oppfølgingsmøter med avdelingene. 
 

 

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KIRURGISK DIVISJON April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 881             -242               7 900             7 823             76                  
Antall døgn 1 166             -117               4 688             4 966             -278               
Antall dag 387                40                  1 427             1 270             157                
Antall poliklinikk 7 102             -651               28 954           29 845           -891               

Bemanning
Brutto bemanning 1 117             1 111             1 104             7                    
Innleid arbeidskraft 10                  11                  7                    4                    
Overtid og ekstrahjelp 74                  70                  63                  7                    
Sykefravær (mars) 9,2 % 9,7 % 7,5 % 2,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 101 882         -2 792            399 477         -11 870          378 088         
Driftskostnader 108 734         -4 061            419 274         -7 928            409 712         

Resultat -6 852            -6 852            -19 797          -19 797          -31 624          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 4,4 % i april. Planlagte fristbrudd de neste 30 
dager er 37 og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter den 9.mai er 59,4 dager. 
Akuttinnleggelser skal fra mai skje fra akuttmottaket og ikke fra ortopedisk akuttpoliklinikk, og 
det vil frigjøre lege- og pleieressurser. Det muliggjør en større grad av gjennomføring i 
forhold til elektiv poliklinisk aktivitet, selv ved sykdom og uforutsett fravær.  
 
Det var 67 pasientovernattinger på korridor i april, og 107,5% belegg (senger i drift) på 
sengepostene S105 og S205. Snittbelegg (senger i drift) i 2018 er 107%. I tillegg til 
korridorbelegg er det til enhver tid ortopediske pasienter på samarbeidsområdene kar/thorax 
og gynekologi.  
 
Sykefraværet i februar var på 12,3 %, og det er utfordrende spesielt på S105 og S205, med 
både stabilt høyt korttidsfravær og økende langtidsfravær. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i april er -1,6 mill. kr og akkumulert er resultatet -0,6 mill. kr i 
forhold til budsjett. 
  
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik på -0,3 mill. kr i april og hittil i år er avviket også 
-0,3 mill. kr.  
  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 68 73

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 9,1 % 10,9 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,6         -0,1           

5 Ingen korridorpasienter 0 67 78

  40

  140
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0%

20%
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20
40
60
80

100

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 100             1                    4 601             4 514             87                  
Antall døgn 563                21                  2 307             2 316             -9                   
Antall dag 302                5                    1 203             1 167             36                  
Antall poliklinikk 4 161             35                  16 754           17 292           -538               

Bemanning
Brutto bemanning 261                258                271                -13                 
Innleid arbeidskraft 1                    0                    0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 33                  30                  25                  5                    
Sykefravær (mars) 9,1 % 11,8 % 10,1 % 1,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 29 123           752                116 967         4 853             104 424         
Driftskostnader 30 705           -2 333            117 554         -5 440            117 187         

Resultat -1 581            -1 581            -587               -587               -12 763          
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Driftsinntektene er 4,8 mill. kr høyere enn budsjett per april. Dette skyldes høy aktivitet på 
døgnopphold, både elektivt og ø-hjelp, samt videreføring av prosjekt raskere tilbake i første 
tertial i 2018. Det er også flere UK pasienter enn forventet. Poliklinisk ø-hjelp ligger 430 
konsultasjoner over plantall og elektiv poliklinikk 102 konsultasjoner over plantall.  
 
Det er høyere avvik enn forventet på lønn på sengepostene på Nordbyhagen, hovedsakelig 
grunnet et høyt antall fastvakter og høyt fravær. Sykefravær og fravær knyttet til 
foreldrepermisjoner på S205 gir et høyt antall huller i turnus som er vanskelig å fylle på grunn 
av for liten tilgang på ekstrahjelper med tilstrekkelig kompetanse. 
  
Avvik på lønnskostnader knyttet til leger er på -2 mill. kr. per april. Høyt belegg og mange 
pasienter på sengeområder utenfor ortopedisk avdeling skaper en krevende arbeidssituasjon 
for legene. 
  

 
 
Kontoransatte på Ski skal i sommer avlaste Nordbyhagen med timeoppsett og telefoner, 
samt ta ledige vakter på Nordbyhagen ved behov.   
 
Bruk av variabel lønn på sengepostene gir foreløpig et vedvarende negativt avvik. Dette 
skyldes høyt antall fastvakter og høyt belegg (107% i snitt fra januar tom april), samt fravær.  
 
Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn; 

• Formalisere prosedyre for fastvaktbruk (EQS)  
• Sykefraværsprosjektet med KLP 
• Samarbeid med HR for optimalisert bemanningsplanlegging 

 
Per i dag overføres midler til kar/thorax ved behov for oppbemanning på helg for å drifte opp 
til 6 senger som i utgangspunktet ikke driftes på helg.  
  

Økt dagkirurgi på Ski for å utnytte dagens 
kapasitet 01.01.2018 936 936 1,0 936

Koding på poliklinikken 01.01.2018 100 100 1,0 100
Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 
90% 01.01.2018 500 500 1,0 500
Bruk av ansatte kontortjenesten og 
poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene 15.06.2018 20 20 1,0 20

Redusere lønnskostnader på sengepostene 
på Nordbyhagen 01.07.2018 5 700 2 850 0,5 5 700

Stenge ned Ski sengepost - 2018 effekt 01.01.2018 2 596 2 596 1,0 2 596

SUM 9 852 7 002 0,7 9 852

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.3 Medisinsk divisjon 
 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har en god utvikling på andel fristbrudd og ventetider fra forrige måned. 
Andel fristbrudd har gått ned fra 4,9 % i mars til 3,9 % i april. Gjennomsnittlig ventetid er 
redusert fra 47 til 45 dager. Divisjonen har en økning på ca. 150 pasienter med passert 
tentativ dato.  
 
Alle avdelinger med utfordringer knyttet til pasienter med passert tentativ dato og fristbrudd 
følger opp etablerte handlingsplaner. Handlingsplanene har tiltak og tidsplan for å øke 
planleggingshorisont, sikre legelister 6 måneder frem i tid og samarbeidsstrukturer mellom 
fagavdelingene og medisinsk kontortjeneste. Dette følges opp gjennom lederavtaler til 
avdelingsledere og aktuelle seksjonsledere, faste møter og gjennom divisjonens system for 
månedlig resultatsikring. Divisjonsdirektør gjennomfører oppfølgingsmøter med aktuelle 
avdelingsledere i mai og juni. 
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 
• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 100 % i 

april. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 98,4 % (3 prosentpoeng høyere enn i 
2017) 

• I april har medisinske områder hatt 334 pasientovernattinger på korridor, det er 168 flere 
enn i mars. Til sammen har det vært 1108 overnattinger i korridor hittil i 2018. Det er 425 
flere overnattinger enn i 2017 

 
Det kontinueres oppfølging av tiltaksområder i divisjonens etablerte handlingsplan for å 
bedre kapasitetsutnyttelse og optimalisere logistikk og pasientflyt blant annet i medisinske 
sengeområder og Akuttmottak. Det er flere tiltaksområder innrettet mot hjertepasienter som 
er et av områdene i divisjonen med høyt pasientvolum og utfordrende kapasitet. 
 
Gjennomsnittlig liggetid i april er 3,3 dager, det samme som i mars (avdelingsopphold). Den 
gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 3,3 dager. Liggetid følges 
opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det er tett oppfølging 
av de avdelingsvise planene og implementering av pasientforløp og forløpsplaner. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

1a Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 45 49

1b Ingen fristbrudd 0 % 3,9 % 4,3 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,0 % 7,3 % 8,0 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-10,4      -2,6           

5 Ingen korridorpasienter 0 335 280

-1 7
-1 1
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0%200%
0,0 %
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40

140
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20%
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Budsjettavviket i april er på -0,5 mill. kr og avviket hittil i år er på -10,4 mill. kr. 
 
Inntektssiden har et lite negativt budsjettavvik på -0,2 mill. kr i april, men -2,9 mill. kr hittil i år. 
Dette skyldes lavere aktivitet enn planlagt for alle omsorgsnivåer. 
 
Varekostnadene har et positivt avvik på 1,8 mill. kr i april og 1,2 mill. kr hittil i år. Årsakene til 
det store positive avviket i april er legemidler (3,5 mill. kr), mens kjøp av skopier fra private  
(-1,7 mill. kr) fortsatt har et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjettert.  
 
På lønnssiden er det negativt budsjettavviket i april (-0,6 mill. kr) halvert sammenlignet med 
mars. Fortsatt er årsaken høye kostnader knyttet til overtid. 
 
I tillegg til dette er det et negativt avvik på -1,3 mill. kr som er knyttet til budsjettkrav som det 
foreløpig ikke foreligger konkrete tiltak for. 
 
Av tiltakstabellen for budsjett 2018 under, ser vi at i underkant av halvparten av planlagt 
effekt forventes realisert i 2018. Årsak til dette er bl. a høyt belegg i divisjonen i begynnelsen 
av året som har ført til utstrakt bruk av dyre lønnsløsninger. Det har også vært en større 
pågang enn forventet av pasienter til avdeling for fordøyelsessykdommer som har behov for 
skopier. Grunnet at de nye gastrolabene ikke står ferdige ennå, må denne økningen ivaretas 
ved kjøp av skopier hos Aleris. 
 
Det følges opp tiltak knyttet til budsjett 2018 som blant annet forløpsplaner for pasienter, 
ressursstyring på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og 
variabel lønn. Divisjonsdirektør gjennomfører månedlig oppfølgingsmøter med avdelinger 
med regnsapsavvik. 
 

  

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
MEDISINSK DIVISJON April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 287             -117               13 279           12 568           712                
Antall døgn 2 688             -110               10 713           10 732           -19                 
Antall dag 1 801             -164               7 447             7 801             -354               
Antall poliklinikk 9 478             -159               35 905           36 172           -267               

Bemanning
Brutto bemanning 1 398             1 408             1 390             18                  
Innleid arbeidskraft 9                    10                  16                  -6                   
Overtid og ekstrahjelp 129                133                138                -5                   
Sykefravær (mars) 7,3 % 8,3 % 7,9 % 0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 142 440         -204               554 643         -2 898            490 091         
Driftskostnader 142 932         -289               565 049         -7 508            526 431         

Resultat -493               -493               -10 406          -10 406          -36 340          

Plan for økonomisk balanse 2018 40 MED

God pasientflyt og riktig l iggetid 01.01.2018 10 600 5 300 0,5 10 600

Reduksjon i  bruk av dyre løsninger som kveldspoliklinikk, helgeavtaler o.l. 01.01.2018 4 000 2 000 0,5 4 000

Lavere kasseringsgrad, raskere peroralt, behandlingslengde 01.01.2018 2 433 2 433 1,0 2 433

Reduksjon i  kjøp av skopitjenester fra Aleris (netto) 01.07.2018 6 468 0 0,0 6 468

Redusert gjestepasientkostnad som flg av overføring av Vestby 01.05.2018 307 307 1,0 307

23 808 10 040 0,42 23 808             

Estimert 
årseffekt 2019

Status 
%-vis 

oppnåelse

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i april når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og 
gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i 2018 er 6,7% i februar, 6,9% hittil i år. Det er derimot høyt fravær på 
fødeavdelingen og økende per mai. Klinikken er i gang med kartlegging av sykefravær 
sammen med Bedriftshelsetjenesten og HR på barselavdelingen, og opplegget breddes til 
resten av klinikken hvis dette gir positive erfaringer.  
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i april er -1,9 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er avviket på -3,6 mill. kr.  
 
Driftsinntektene avviker positivt med 1,2 mill. kr per april i forhold til budsjett. Det har vært 
1482 fødsler fra januar til april, 90 over plantall. Det er også et høyt antall 
observasjonspasienter, og et totalt positivt avvik på +2,1 mill. kr for føden hittil i år.  
 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 52 49

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,3 % 6,0 % 6,6 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-3,6         -0,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 5 2
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 811                -36                 3 272             3 436             -164               
Antall døgn 947                -33                 3 768             3 920             -152               
Antall dag 257                55                  1 024             856                168                
Antall poliklinikk 3 192             -147               12 477           13 049           -572               

Bemanning
Brutto bemanning 268                270                274                -4                   
Innleid arbeidskraft 1                    1                    0                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 21                  22                  24                  -2                   
Sykefravær (mars) 6,0 % 6,9 % 8,1 % -1,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 26 779           -870               108 809         1 179             98 714           
Driftskostnader 28 680           -1 031            112 383         -4 753            107 565         

Resultat -1 901            -1 901            -3 574            -3 574            -8 852            
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For gynekologi så er antall døgnopphold lavere enn plantall, hovedsakelig grunnet lavere ø-
hjelp enn forventet, men også noe elektivt. Antall dagopphold er akkumulert på plan.  
 
Det er utført færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt, både for gynekologi og på føden. 
Avviket på polikliniske inntekter per april er på -0,9 mill. kr.  
 
Budsjettavviket på lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er per april  -2,8 mill. kr. 
Med ny turnus er det lavt antall huller i arbeidsplanene i utgangspunktet, så de høye variable 
lønnskostnadene så langt i 2018 skyldes hovedsakelig korttidsfravær. Seksjonene har felles 
turnuskonsulent, og de ansatte brukes på tvers der det er behov. Det er også samarbeid 
med gynekologisk sengepost for å optimalisere bruk av ansatte i forhold til belegg.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Fedrebetaling på S405 ikke igangsatt ennå, men seksjonsleder leder en prosess for å 
iverksette før sommeren.  
 
Det gjøres et dypdykk sammen med HR for å kartlegge bemanning mot aktivitet og 
ferieavvikling på gynekologisk sengepost.  
 
Det arbeides også med å planlegge sommeren optimalt både for fødebarsel og legene, og 
det forventes at dette vil reflekteres i redusert bruk av variabel lønn. 
 
 
 
 
  

Plan for økonomisk balanse 2018 35 KK

Øke fedrebetalingen fra 300 ti l  
420 på barselhotellet 50 50 1,0 50

Fedre betaling på S405 - 300 kr 01.06.2018 330 193 0,6 330
Sjekk deg dag for ansatte Høsten 2018 100 100 1,0 100
Nedtak av bemanning på gyn 
sengepost 3 dagvakter 360 360 1,0 360

Nedtak variabel lønn på gyn 
sengepost 01.07.2018 30 15 0,5 30

Nedtak av bemanning 
kontortjensten 0,5 årsverk 300 300 1,0 300
Redusere bruk av variabel lønn 
på fødebarsel 01.06.2018 5 333 2 667 0,5 5 333

Redusere lønnsbruk hos legene 01.06.2018 344 172 0,5 344

SUM 6 847 3 856 0,6 6 847

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har god kontroll på fristbrudd og ventetider. Sykefraværet har 
vært relativt høyt hittil i 2018 etter lave tall i 2017. Noe av økningen skyldes økt 
svangerskapsrelatert fravær. Fraværet følges opp tett på avdelingsnivå. 
 

 
 
Klinikken har et positivt budsjettavvik på +0,6 mill.kr i april. Hittil i år er det positive 
budsjettavviket på 1,5 mill.kr.  
 
Aktiviteten på døgn var omtrent på plan i april, men lav indeks førte til et negativt DRG-avvik 
på -61 DRG-poeng. Re-koding for mars reduserte det negative avviket på døgn til 14 DRG-
poeng. Akkumulert er avviket på døgn -70 DRG poeng (-1,5 mill.kr) og det skyldes i sin 
helhet lavere indeks enn forventet på Nyfødt (indeks 2,4 mot planlagt 3,1).  
 
Aktiviteten ved pediatrisk poliklinikk var under plan i april og er 161 konsultasjoner bak plan 
hittil i 2018. Habiliteringen fortsetter den gode trenden med aktivitet over planlagt nivå også i 
april, og ligger nå 143 konsultasjoner over plan hittil i år. Poliklinikk tilknyttet BUP og Nyfødt 
er foran plantall per april. Totalt er det hittil i år et positivt avvik på poliklinikk på +9 DRG-
poeng (+0,2 mill.kr).    
 
Varekostnadene har et positivt budsjettavvik også i april. Det skyldes først og fremst at 
legemiddelkostnadene ikke har økt som forventet, positivt akkumulert avvik er +1,4 mill.kr. I 

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

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

57 55 56

Ingen fristbrudd 0 % 0,4 % 0,5 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

1,4          0,4            
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
20

0%

20%

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 437                -68                 2 022             1 978             44                  
Antall døgn 291                9                    1 262             1 203             59                  
Antall dag -                 -6                   2                    25                  -23                 
Antall poliklinikk 2 233             -148               9 507             9 250             257                

Bemanning
Brutto bemanning 302                297                302                -5                   
Innleid arbeidskraft 1                    1                    0                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 18                  14                  18                  -4                   
Sykefravær (mars) 8,0 % 9,0 % 7,1 % 1,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 26 382           6                    103 804         -524               95 444           
Driftskostnader 25 765           611                102 356         1 972             101 353         

Resultat 618                618                1 448             1 448             -5 909            
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tillegg har klinikken hatt lavere kostnader knyttet til blodprodukter (+0,5 mill.kr hittil i år). 
Gjestepasientkostnader er satt av til budsjett akkumulert.  
 
Lønnskostnadene var svakt i minus (-0,2 mill.kr) i april, men har et positivt budsjettavvik på 
+0,2 mill. kr hittil i år.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Klinikken er per første tertial i rute økonomisk og har klart å kompensere den reduserte 
aktivitetsbaserte inntekten med kostnadsreduksjoner. Styringsfarten er per april under 
kontroll. Det blir vesentlig å følge nøye med på sykefraværet, og følge opp tiltak avdelingsvis. 
Aktivitet knyttet til poliklinikken og tiltak for å redusere etterslep må få høy prioritert frem mot 
sommeren og tidlig høst. 
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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 0,7 % fristbrudd akkumulert per april og 0,2 % i april.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i april på 51 dager. Ventetid på 
avviklede pasienter hittil i år er på 51 dager. Avdeling rus og avhengighet har ventetid under 
målet på 40 dager. Det er spesielt ved DPS-ene at ventetiden overstiger kravet. Divisjonen 
vil kartlegge årsakene til dette nærmere.   
 
Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig 
sykefravær i hele 2017 var på 8,4 % og for de første to månedene i 2017 var fraværet 9,2% i 
gjennomsnitt. I 2018 er sykefraværer på 9,7 hittil i år og på 9,5 % i februar. Det er innført 
rutine for oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid.  
 
Divisjon for psykisk helsevern har et positivt økonomisk resultat i april i forhold til budsjett på 
+2,1 mill. kr, og et akkumulert positivt avvik på +5,6 mill. kr. Det positive resultatet skyldes 
primært et mindreforbruk på lønn. 
 
Det er et akkumulert negativt avvik på polikliniske inntekter i forhold til budsjett på -2,8 mill. 
kr. Det har vært noe lavere aktivitet enn forventet i april, noe som har gitt en mindreinntekt i 
forhold til budsjett på -1 mill. kr. Det forventes at aktiviteten vil stabiliseres og at inntektene 
ved de fleste avdelinger blir i henhold til budsjett som følge av rekruttering til nyopprettede 
stillinger. 1,6 mill. av den akkumulerte mindreinntekten er ved poliklinikkene i Avdeling rus og 
avhengighet og er dessuten vesentlig større enn aktivitetsnivået skulle tilsi. Divisjonen har 
igangsatt kartlegging av om dette skyldes endringer i tilbud, registreringsmåte for ulike typer 
aktivitet eller kodepraksis. Det har ved flere poliklinikker vært lavere aktivitet i 2018 enn i 
tilsvarende periode i 2017 bl.a. som følge av høyt sykefravær i vinter. 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

Gjennomsnittlig ventetid er redusert (57 dager somatikk og 40 
dager PHV/TSB )

40 52 51

Ingen fristbrudd 0 % 0,1 % 0,7 %

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 7,5 % 8,9 %

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

Budsjett 
avvik = 0

5,6          1,4            
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling 
av døgntilbud er planlagt og under implementering. 
 
Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk 
og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom.  

DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017

VOP 14 340           -5 315            67 697           69 263           -1 566            

- herav døgn 5 458             121                21 952           21 849           103                
- herav liggedøgn utenfor HSØ 60                  2                    264                233                31                  
- herav poliklinikk 8 822             -5 438            45 481           47 181           -1 700            

BUP 6 690             -2 433            29 430           30 287           -857               
- herav døgn 572                -88                 2 183             2 769             -586               
- herav poliklinikk 6 118             -2 345            27 247           27 518           -271               
RUS 3 551             -1 285            15 215           16 726           -1 511            
- herav døgn 1 447             -249               5 817             6 526             -709               
- herav poliklinikk 2 104             -1 036            9 398             10 200           -802               

Bemanning
Brutto bemanning 1 789             1 796             1 801             -6                   

Innleid arbeidskraft 8                    9                    3                    6                    
Overtid og ekstrahjelp 147                145                150                -5                   

Sykefravær (mars) 7,5 % 9,7 % 9,2 % 0,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 162 570         2 276             634 066         756                604 421         
Driftskostnader 160 481         -187               628 431         4 879             611 023         

Resultat 2 089             2 089             5 635             5 635             -6 602            
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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 positivt akkumulert avvik i forhold til budsjett 
per april på +1,1 mill. kr.  
 
Divisjonens 3 hovedmål i 2018 for økonomisk iht. budsjettkontroll er: 
1) Inntektssikring 
2) Kontroll bemanning 
3) Hverdagsrasjonalisering 
 
Divisjonen har i første tertial et positivt økonomisk resultat. Likevel vil divisjonen trolig også i 
2018 utfordres økonomisk, blant annet grunnet pakkeforløpene for kreft, som treffer flere 
fagområder;  

• Avdeling for patologi (store komplekse prøvemengder pr pasient med kostbare 
biomarkører) 

• Bildediagnostisk avdeling (antall pakkeforløp og kreftkontroller øker, utfordrer annen 
diagnostikk, prioriteringskategorier og sykehusets forskningsmiljøer)  

• Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (økt fokus på pasienttilpassede 
blodprodukter med omfattende individuelle analysebehov) 

• Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (stor etterspørsel og vekst innen 
molekylære analyser i forbindelse med pasienttilpasset medisin). 
 

Samtidig ble det fra 1.1.2018 innført et nytt nasjonalt kodeverk innen alle laboratorieområder, 
foruten patologi. Det er store uklarheter rundt konsekvensene av dette. Særskilt har 
simuleringer innen de dyre og tidskrevende molekylære analyser vist negativt avvik i forhold 
til fjorårets refusjonsnivå. Divisjonen følger denne utviklingen tett og vil ha fokus på hvilken 
økonomisk effekt denne omleggingen har igjennom 2018. Helsedirektoratet evaluerer i disse 
dager den nye laboratoriefinansieringen og om budsjettnøytralitet som var en av føringene 
før innføring er innfridd. 
 
Området Behandlingshjelpemidler har de tre siste år hatt en årlig kostnadsvekst ca. 8 mill. kr. 
Første tertial viser en prognostisert vekst på ca. 6 mill. kr i 2018.  
 
Aktivitetsutvikling 
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert per april en total moderat vekst innen 2 
av omsorgsnivåene. Veksten er dog stor innen de tyngre modalitetene (CT, MR og 
mammografi), som opplever en økning på mer tidskrevende undersøkelser. Reduksjon av 
aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», kommer av en betydelig reduksjon 
av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på lokasjon Ski, hvor det primært tilbys 
tjeneste til primærhelsetjenesten. Tilbudet fra lokasjon Ski utfordres i tillegg gjennom en 
svært gammel utstyrspark.  
 
Innen laboratoriefagene er det en større og variabel aktivitetsvekst primært innen 
omsorgsnivået «intern poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en 
personellmessig utfordring innenfor de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt 
kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen Patologi, Immunologi og 

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

1,1          0,3            

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 5,7 % 6,4 %
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transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. Persontilpasset behandling bidrar til dette 
utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft.  
 

 
 

 
 
Divisjonen har i 2018 iverksatt tiltak oppsummert innen tre hovedområder; økte inntekter, 
reduserte varekostnader og reduserte lønnskostnader. Det to sistnevnte områder omfatter 
mange mindre tiltak som kan beskrives som hverdagsrasjonalisering. Status pr første tertial 
er at disse tiltakene er i henhold til plan. 
 
Divisjonen hadde i januar en felles workshop med fokus på forbedringsprosjekter i drift, dette 
ga en veldig god start og det jobbes nå aktivt med 12 parallelle forbedringsprosjekter i 
divisjonen. Alle prosjekter er under realisering og følges opp månedlig iht. divisjonens 
virksomhetsstyring.  
 
 
  

DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
OG TEKNOLOGI April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Analyser / undersøkelser

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 5 644             395                23 394           23 203           0,8 %
Poliklinikk 5 494             962                22 286           21 625           3,1 %
Primærhelsetjenesten 2 002             272                8 058             8 387             -3,9 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 226 348         13 674           946 524         955 415         -0,9 %
Poliklinikk 150 404         14 155           649 540         618 672         5,0 %
Primærhelsetjenesten 154 263         10 810           687 300         693 871         -0,9 %

Bemanning
Brutto bemanning 626                622                601                21                  
Innleid arbeidskraft -                 -                 0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 12                  16                  14                  2                    
Sykefravær (mars) 5,7 % 6,7 % 7,7 % -1,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 91 506           -3 041            369 391         -7 268            345 618         
Driftskostnader 92 480           2 067             368 262         8 397             348 577         

Resultat -974               -974               1 129             1 129             -2 959            
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Det økonomiske resultatet per mars er +5,7 mill. kr i forhold til budsjett. 
 
Hele det positive avviket ligger på lønnskostnader (+6,2 mill. kr), og det er spesielt 
barnehagene og avdeling for drift og vedlikehold som har de største positive avvikene på 
lønn.  
 
Det er et negativt avvik på energikostnader på -1,7 mill. kr per april, men dette veies opp av 
positive avvik andre driftskostnader. 
 
Divisjonen fortsetter den gode styringsfarten fra 2017 så langt i 2018. 
 
 

 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 
Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader i divisjonen fortsetter. 
  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0

5,7          1,4            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 9,3 % 9,2 %
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DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
FACILITIES MANAGEMENT April April  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Bemanning

Brutto bemanning 606                605                598                7                    
Innleid arbeidskraft 9 11                  -                 11                  
Overtid og ekstrahjelp 52                  52                  61                  -9                   
Sykefravær (mars) 9,3 % 9,1 % 9,3 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 60 426           503                243 051         645                213 271         
Driftskostnader 58 978           945                237 332         5 074             208 020         

Resultat 1 448             1 448             5 719             5 719             5 251             
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2018 ble vedtatt i foretaksmøte 16. januar 2018. 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 SJEKKLISTE  

1. tertial 2018 Antall 
operasjoner 
totalt 
 

Antall operasjoner der trygg 
kirurgiskjema er benyttet 

Prosentvis andel 1. 
tertial 
 

Ahus  - Sentraloperasjon 2970 1900 64 

Ahus - Dagkirurgisk senter 1659 1560 94 

Ahus - Ski 704 683 97 

BEHANDLING AV HJERNESLAG 

Antall pas. 3. tertial 2017 Median  Antall pas. 1.tertial 18* Median 1.tertial 18 
157 80 min 99 min 80 min 

TALL PÅ IMPLEMENTERING  

Innsatsområde Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter som 
har implementert 
tiltakene  

Antall enheter 
som jobber med 
tiltakspakken, 
men ikke måler  

Antall enheter der 
tiltakene er relevante, 
men som ikke jobber 
med dem 

Trygg kirurgi 5 5 (100 %) 0 ( %) 0 (0 %) 

Samstemming av 
legemiddellister 

54 18 (33 %) 5 (9 %) 31 (57 %) 

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

Urinveisinfeksjoner 32 7 (22 %) 20 (63 %) 5 (16 %) 

Infeksjon ved SVK 19 2 (11 %) 6 (31 %) 11 (58 %) 

Trykksår 27 8 (33 %) 6 (22 %) 13 (48 %) 

Fall 22 6 (27 %) 15 (68 %) 1 (5 %) 

Forebygging av selvmord *** 10 8 (80 %) 2 (20 %) 0 (0 %) 

Forebygging av 
overdosedødsfall 

4 4(100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand 

32 16 (50 %) 16 (50 %) 0 (0 %) 

Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis 
(akuttmottak) **** 

7 5 (71 %) 1 (14 %) 1 (14 %) 

Forebygge underernæring 29 10 (34 %) 17 (59 %) 2 (7 %) 

Trygg utskriving med 
brukermedvirkning ** 

57 5 (9 %) 38 (67 %) 14 (25 %) 

Gjennomføres tverrfaglige 
risikomøter på pasientnivå 

61 37Ja 24 nei 

Forbedrings- /resultattavler 60 25 Ja 35 Nei 

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitt 

Nei 
   

* Tallene er hentet fra Hjerneslagsregisteret. Siste pasient er registrert 28.4.18. 
** Læringsnettverk for Trygg utskrivning pågår fra september 2017 – mai 2018. 
*** Ytterligere to enheter har rapportert at tiltakspakken er relevant. Derfor reduksjon fra 100 %. 
**** Tiltakspakken er rettet mot akuttmottak. Avdelinger som har mottaksfunksjoner har også 
rapportert at den er relevant for dem. 
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 

 

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

TPH

TU/TO

Pasientrelaterte uønskede hendelser 1. tertial 2017 1. tertial 2018 
Pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i EQS 1003 1072 
§ 3-3-meldinger 82 84 
§ 3-3a-varsler 8 5 
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NPE - klager- og saker fra Fylkesmannen 
 

 
 
Legemiddelhåndtering 
 
Det er to forskjellige legemiddel kurvesystemer i bruk på Ahus nå:  

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

• Medisinsk divisjon og Divisjon for psykisk helsevern har startet opp med 
kurvesystemet MetaVision i 1. tertial 2018  

• Ved utgangen av 1. tertial 2018 benytter Kirurgisk divisjon, ortopedisk klinikk, 
kvinneklinikken, og barne- og ungdomsklinikken elektronisk kurve i DIPS 
(Panorama).  

• Kirurgisk divisjon, Ortopedisk klinikk og Gynekologisk avdeling skal starte opp 
med MetaVision 29. mai.  

• Føde-barsel og barne- og ungdomsklinikken skal etter planen starte opp med 
MetaVision kurve i oktober 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 leder styringsprogrammet for bruk av antibiotika på Ahus, i tråd med 
nasjonale retningslinjer for redusert bruk av antibiotika mot år 2020.Antibiotikaprogrammet 
ble i mars revidert av Kompetansesenteret for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten 
(KAS). Revisjonsrapporten er presentert de reviderte avdelinger og til sykehusledelsen. 
 
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
ledes av Kvalitetsavdelingen. 
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4.2 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er lagt til 
grunn for arbeidet også i første tertial 2018. 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 fire møter i første tertial. Særlig verdt å nevne 
er at det i første tertial er innført AMUer å nivå 2. Den nye ordningen startet opp 1.1.2018. 
For å fylle kravene til opplæring for AMU-representanter, samt heve kompetansen på HMS-
området for disse ble det lagt mye ressurser i å arrangere og gjennomføre HMS-opplæring i 
tredje tertial 2017 og nå i første tertial 2018. Det er gjennomført ett 40-timers HMS-kurs og 
ett HMS-lederkurs i første tertial. Det var godt oppmøte på kursene. I tillegg er det 
gjennomført spesifikke kurs innen kjemikaliehåndtering og forflytningsteknikk. 
 
I første tertial ble det innført nye meldeskjemaer for HMS-hendelser. Skjemaet ble innført 20. 
januar. Meldeskjemaet er forenklet for melder. Skjemaet er nå bygget opp på samme måte 
som meldeskjemaet for hendelser med pasient, slik at både meldere og ledere som skal 
behandle/følge opp avvik kan gjøre dette mer effektivt i selve systemet. Det er samtidig lagt 
ned et arbeid med å forbedre prosedyrer, flytskjemaer og informasjon om meldeplikter i 
første tertial. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av andre tertial. 
 
Ny medarbeiderundersøkelse – «ForBedring» 
I første tertial ble første gjennomføring av den nye regionale medarbeider – og 
pasientsikkerhetsundersøkelsen «ForBedring» gjennomført. Ahus oppnådde en svarprosent 
på 80. Undersøkelsen tar opp temaer innen arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS. Alle 
enheter på Ahus skal etablere tiltak i egne elektroniske handlingsplaner innen utgangen av 
uke 24. 
 
HMS-hendelser  
Det ble meldt 632 uønskede HMS-hendelser i første tertial*, dette er en økning på 13 prosent 
målt mot første tertial 2017 (561). Dette bekrefter en fortsatt oppgang i antall meldte 
hendelser de seneste årene. 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 har 
vært fokusert i alle divisjoner over tid. Målet i andre tertial 2018 er å konkretisere foretakets 
arbeide med opplæring rettet mot forebygging av vold og trusler. Foretakets AMU skal i juni 
forelegges en egen sak med plan hvor dette konkretiseres. 
 
*Grunnet endringer i meldeskjemaet er ikke årsaksfordelingen innen HMS-hendelser helt på plass. Arbeid med 
retting av feilen pågår. 
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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 
tilfredsstillende da Ahus i første tertial 2018 oppnådde en lukkerate på 0,9 og for 2017 samlet 
har hatt over 1 i lukkerate. Økt oppmerksomhet og oppfølging av lukkefrekvens antas å ha 
bidratt til positiv utvikling innenfor dette området.  
 
Ledelse og lederutvikling 
Arbeidet med å styrke ledelse på Ahus har fortsatt høy prioritet, og er en viktig og nødvendig 
satsning for å nå foretakets mål og krav. Ahus lederskole har vært i drift siden 2012, og 
innehar tilbud som «Ny som leder», førstelinjelederprogram, mellomlederprogram, årlig 
lederkonferanse og ledergruppeutvikling. Det er nå igangsatt et arbeid for å revidere 
lederskolen, blant annet er det gjennomført en behovsanalyse for å sikre relevante og 
målrettede tiltak framover. Ahus skal integrere satsning på kontinuerlig forbedring inn i 
arbeidet med ledelse/lederutvikling, og også inkludere kommunene/bydelene i vårt 
opptaksområde i deler av lederutviklingstilbudet. 
 
Fra 2017 har det vært satt fokus på lederstruktur, med det formål å definere lederansvaret 
knyttet til rolle og ledernivå. Det er innført enhetlige ledertitler og standard 
funksjonsbeskrivelser for seksjonsledere og avdelingsledere. Standard funksjonsbeskrivelser 
for direktør og enhetsleder nivå 5 skal også implementeres. Det jobbes videre med å vurdere 
størrelse på lederspenn, herunder konsekvenser for ledereffektivitet, og alternativ 
organisering og lederstøtte.  
 
For å sikre bedre kvalitet i rekruttering og mottak av ledere i foretaket ble det i mars vedtatt 
en Ahus standard for lederrekruttering. Standarden innbefatter at HR skal bistå i all 
lederrekruttering, at ledernivå over ansettende leder skal være involvert i prosess ved 
rekruttering av ledere, og at det alltid skal etableres en plan for mottak av ny leder. 
 

Ressursstyring og bemanning 
Det har vært en nedgang i brutto månedsverk ved inngangen til 2018 sammenlignet med 
2017. Ahus har i første tertial 2018 hatt et lavere forbruk av brutto månedsverk sammenlignet 
med budsjett.  
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Som trukket frem i tidligere rapporter, er det flere avdelinger som har utfordringer knyttet til 
bemanning og drift. Det er igangsatt prosjekt i samarbeid med økonomi på forbruk av 
variabel lønn og ekstern innleie. I første tertial 2018 har det også blitt igangsatt et arbeid for å 
sikre enhetlig registreringspraksis i Gat. Dette vil bidra til at styringsdata får høyere kvalitet 
og at det kan gjøres sammenlikninger på tvers i foretaket.  
 
Nytt av året er at sommerferieavviklingen og drift av sykehuset i denne perioden også skal 
behandles i AMU på nivå 2. En viktig evalueringsfaktor i 2018 blir i hvilken grad 
ferieavviklingen gjennomføres i tre perioder. 
 
Rett bemanning med riktig kompetanse  
Satsningen på å bygge opp økt kompetanse i klinisk kommunikasjon ved bruk av 
kommunikasjonsmodellen «4 gode vaner» er i gang. Det er frem til april gjennomført 3 
tverrfaglige kurs med to dagers varighet, hvor til sammen 60 ansatte har deltatt. 
 
Satsingen på digital læring fortsetter. Vi hadde i første tertial 21 000 gjennomførte e-
læringskurs, hvilket tilsvarer 2,4 gjennomførte kurs per ansatt. Hvis trenden fortsetter vil vi i 
desember ha 6-7 gjennomførte e-læringskurs per ansatt, hvilket er et høyt nivå 
sammenliknet med tidligere 
. 

 
 
Innen digital læring er bruk av VR (Virtual Reality) et satsingsområde. Vi gjennomfører for 
tiden innovasjonsprosjektet «VR-teknologi til effektiv opplæring av LIS-leger i ortopedisk 
kirurgi». 
 
Det var 1180 søkere til 20 LIS1 stillinger med oppstart 1. september, noe som er høyere enn 
noen gang. Det har vært en krevende prosess med å plukke ut de rette kandidatene som 
kommer fra 52 utdanningsland og flere med spesialutdanning.   
 
Kompetansebroen www.kompetansebroen.no startet opp med drift som planlagt 01.01.18. 
Kompetansebroen har etablert et eget styre som forvaltningsorgan, hvor Ahus er 
representert med to styremedlemmer. Nettportalen er godt besøkt, med en økning på 235% 
fra 1.mars 2017 til 1.mars 2018. Det er mottatt formelle henvendelser fra andre sykehus med 
tilhørende kommuner som ønsker et samarbeid ved å få koble seg på løsningen. 
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4.3 Forskning og innovasjon 
 
Forskningsaktivitet 
Forskningsaktiviteten har vært jevnt stigende de siste årene, men flater ut i 2017 (se tabell 
1). Dette året falt også antallet nivå 2-publikasjoner, som tegn på at publikasjonene har 
lavere impact. Antallet søknader om ekstern finansiering økte i 2017, men innvilgelses-
prosenten er betydelig lavere enn ønskelig, noe som vil undergrave en positiv utvikling hvis 
dette fortsetter over tid (figur 1). Kun et begrenset antall miljøer ved foretaket oppnår ekstern 
finansiering.   
 
For å ta tak i denne utfordringen vil foretaket fokusere på tverrgående prosjekter der klinisk 
forskning innen somatikk og psykiatri og avansert metodikk fra Epigen, DDT mv. brukt 
sammen kan gi høyere impact og dermed høyere uttelling i forhold til finansiering. Foretaket 
arbeider også med å etablere ny metodikk og nytt utstyr som kan understøtte kliniske studier, 
i tillegg til å fremme deltagelse i nettverk nasjonalt og internasjonalt. 
 
Tabell 1: Utvikling i forskningsaktivitet 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017  For 2018 
Oppdragsstudier 5 15 20 23  
Forskerinitierte- og 
bidragsstudier** 12 21 24 

                   
19 

 

Doktorgrader 15 17 9 16  
Publikasjoner 238 285 363 358  
HSØ-søknader 45 55 55 53 66 
Interne strategiske  66 74 74 55 80 

**Bidragsstudier er forskerinitierte studier med bidrag fra industri, enten økonomisk eller i form av 
legemidler/utstyr, eller begge deler.  
 
 
Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå i 2014-2017 

 
 
Tabell 3: Vitenskapelige publikasjoner pr divisjon 2017 
 Totalt Nivå 1 Nivå 2 
Barne- og ungdomsklinikken 39 35 4 
Divisjon for diagnostikk og 
teknologi 50 47 3 

Divisjon psykisk helsevern 36 30 6 
Enhet for medisin og helsefag 2 2  
Helsetjenesteforskning* 89 67 22 
Kirurgisk divisjon 50 40 10 
Kvinneklinikken 15 14 1 
Medisinsk divisjon 143 123 20 
Ortopedisk klinikk 15 13 2 

*Inkludert Head and Neck 
 
Totalt antall årsverk innen forskning var i 2017 194 fordelt på 568 personer. Som det 
fremkommer av tabell 4 varierer antall årsverk og fordelingen mellom ekstern og 
internfinansiering mellom de ulike divisjonene.  Som figur 1 viser har tildelingen via eksterne 

År Antall nivå 1 Antall nivå 2
2014 191 47
2015 234 51
2016 289 74
2017 297 61

Side 29 av 37 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



kilder økt betydelig fra 2010 til 2017. De fleste tildelingene er fra Helse Sør Øst, Norges 
forskningsråd og Kreftforeningen.  De fleste tildelingene er treårige.  I figuren er bevilgningen 
i sin helhet registrert tildelingsåret.  
 
Tabell 4: Årsverk forskning Ahus – internt og eksternt finansiert 

 
 
 
Figur 1: Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 

 
 
Forskning og innovasjon 
Forskningsaktivitet og klinisk utprøving ligger fortsatt på et 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. 
 
Avdeling for forskningsstøtte har utviklet i samarbeid med Analyseavdelingen et eget system 
og et elektronisk skjema for å melde forsknings- og kvalitetsprosjekter til 
Personvernombudet. Systemet vil også legge til rette for god oversikt over prosjekter for 
prosjektleder og divisjon/avdeling (internkontrollsystem). Det planlegges å gjennomføre en 
pilot før sommeren og bredde systemet etter at erfaringer fra piloten er innarbeidet.  
 
  

Ahus 2017 DDT PSYK KIR Orto MED KK BUK HØKH
Forsknings- 

støtte 
Analyse/ 

Datafangst
Medisin og 

helsefag Totalt

Internt finansieret 16,1 29,0 5,6 3,1 35,2 2,4 4,5 9,1 5,8 3,0 0,2 114,0

Antall ansatte 60,0 121,0 32,0 19,0 102,0 12,0 25,0 15,0 10,0 3,0 1,0

Eksternt finansiert 3,2 15,0 0,5 3,6 34,2 3,8 5,5 14,3 80,0

Antall ansatte 4,0 26,0 2,0 23,0 70,0 8,0 14,0 21,0

Ahus totalt årsverk 19,3 44,0 6,1 6,7 69,3 6,3 10,0 23,4 5,8 3,0 0,2 194,0
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4.4 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser anvendelse av vedtatte investeringsmidler både i 2018 og hittil i tidligere 
vedtatte prosjekter. 
 

 
 
Det er påløpt 28,9 mill. kroner på egne investeringsprosjekter pr 30.04.18. Anvendelse av 
lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) kommer i 
tillegg (0,9 mill. kroner). Samlede investeringer så langt i 2018 er 29,8 mill. kroner. 
 
Av de større investeringsprosjektene vedtatt i 2018 er det påløpt 4,9 mill. kroner for utvidelse 
av kapasiteten innen Fordøyelsesmedisin. Anskaffelse av CT 5 er gjennomført og i drift, og 
pr. utgangen av april er det påløpt 8,7 mill. kroner. Anskaffelse av operasjonsrobot pågår og 
ventes implementert i løpet av høsten 2018. 
 
Likviditet 

 
 
Ved utgangen av februar 2018 hadde foretaket for første gang på svært mange år ikke 
belastet driftskreditten, og dette har vedvart resten av tertialet. Dette skyldes at 
pensjonspremie er belastet vårt pensjonsfond og dermed ikke påvirker likviditeten. I tillegg 
fikk vi i februar inn 123,7 mill. kr som følge av salg av Ski Sykehus. Lavere varekostnader og 
god resultatutvikling er også en faktor som bidrar positivt på likviditeten. 
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4.5 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  
Trend kritiske hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne.  
 
Graf 1 viser kritiske hendelser Ahus, lokale løsninger 
 
  

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

 
Antall kritiske bortfall av tjenester er noe lavere i 2017 enn i 2016. Det er størst nedgang i 
uønskede hendelser på de lokale Ahus tjenestene, og noe økning i hendelser på regionale 
løsninger. Dette skyldes at vi har en dreining mot regionale tjenester. Hendelsene er fordelt 
på flere systemer. 
 
På grunn av at avtalen HSØ inngikk med ekstern leverandør i forbindelse med 
infrastrukturmodernisering er satt i bero, er det etablert prosjekter for kritiske områder på 
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ulike HF. For Ahus sin del, betyr dette at 4 ulike prosjekt etableres (Telefoni, wifi, regional 
citrix arbeidsflate fase 2 og multifunskjonsprintere).  Dette er tiltak for å sikre stabil og trygg 
drift, men prosjektene vil ikke bidra til modernisering av disse områdene. 
 
Status i regionale og nasjonale prosjekter etter 1. tertial 2018 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
 Prosjekter/aktivitet i 2018 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 IHR (interaktiv henvisning og rekvirering) 

Status april: Pågående 
Plan om implementert på alle legekontor knyttet til Ahus, innen utgangen av 2018. 
Utfordringer med leverandøren gjør at dette er forsinket.  
 

RKL 
Digitale innbyggertjenester 
Status april: Oppstart 
Rigges som prosjekt ved foretaket, og første fase med innsyn i journal skal være 
implementert innen utgangen av 2018. 
 

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status april: Pågående 
import av lab-svar og epikriser fra OUS er gjennomført. 
Det er oppdaget noen utfordringer med at innlimte bilder i epikrisen ikke er synlig for 
mottaker. Foreløpig ikke løst, og fører til at dobbelt utsendelse,  både papir og elektronisk.  

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status april: Pågående. 
Regional løsning for gjennomgående kurve.  
De første avdelingene tok i bruk løsningen i mai 2017. Deretter har både Psykiatri og 
Medisin divisjon tatt løsningen i bruk. Innen utgangen av 2018 har Ahus tatt i bruk 
elektronisk kurve og medikasjon.  

RKL 
Medikamentell kreftbehandling 
Status april: Oppstart 
Ingen oppstart lokalt, men rigging av lokalt prosjekt er startet. 

RKL 
Regional multimedia 
Status april:  
Ahus deltar i det regionale prosjektet med gjennomgang av tilbud i anskaffelsen. Beslutning 
om leverandør fattes i Q3 2018. 

NIKT 
Innføring av Medusa 
Status april:  
Seksjon medisinsk teknikk har tatt i bruk systemet til erstatning av Merida (registrering av 
medisinsk teknisk utstyr, med tilhørende status omkring utstyret). Seksjon 
behandlingshjelpemidler har utsatt ibruktakelsen, da manglende ROS omkring 
personvernhensyn ikke var ivaretatt. 
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4.6 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. Det er daglig kontakt mellom Akershus universitetssykehus og KAD-enhetene i 
opptaksområdet. 
 
 
Status samhandling per 1. tertial 2018 
 
Aktivitet Status 
Samhandlingsplan for Ahus 
og kommunene 

Handlingsplan for samhandlingsområdet er vedtatt og de aller fleste t tiltak er iverksatt i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Legesamarbeid og samarbeid innen området 
psykisk helse og rus er høyt prioritert. Det er satt i gang fire samhandlingsprosjekter for å 
bedre legesamarbeidet. Det er økt bruk av Kjernejournal ved sykehuset og ved 
fastlegekontorer. Man ser allerede nå en femdobling av antall oppslag i Kjernejournal ila 
høsten 2017. 
Ihht handlingsplan, forankret i strategisk samhandlingsplan, er arbeidet om samarbeid 
knyttet til ambulant virksomhet iverksatt i samarbeid med kommunene. Høsten 2017 kartla 
Ahus sin ambulante virksomhet og resultatet viser at totalt 41 enheter ved Ahus driver 
ambulant virksomhet. 
Arbeidet med implementering av betalingsforskrift for psykisk helsevern og rus fra 2019 er 
påbegynt. Opplæring starter høsten 2018.  

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

Alle avtaler delavtaler er revidert ila 2017 og publisert på ahus.no. Alle fagfora følger opp 
sine fagområder. Det er utarbeidet handlingsplaner for samtlige fora.  
Det er startet arbeid i regi av HSØ for å starte prosessen med å inkludere 
Kongsvingerregionen(fem kommuner i Hedmark) i samarbeidet og tilhørende avtalestruktur. 

Forbedring av 
utskrivningskvalitet. Området 
følges opp ihht ny 
retningslinje for 
Kvalitetsoppfølging.   

Status skal legges fram to ganger per år for sykehusledelsen etter gjennomført 
kvalitetskartlegging. 
Geriatrisk avdeling deltar i læringsnettverk Trygg utskrivning, som er et av programmene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 
Det er laget ny handlingsplan for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, ref. 
internrevisjon for området juni 2017. Målet er å øke kvaliteten på utskrivning fra Ahus til 
kommunene. 

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Ahus deltar i HF – HF- prosjekt som tester og piloterer elektronisk laboratoriesvar og 
epikriser mellom Ahus og OUS. Elektroniske laboratoriesvar har vært vellykket, men 
utfordring med at innlimte «objekter» i den elektroniske epikrisen ikke synes for mottaker har 
medført at man ikke avslutter å sende på papir. Det jobbes for at DIPS skal legge inn en 
sperre eller varsel om dette. Prosjektet pågår fremdeles. 
Det er pilotert et nytt elektronisk meldeskjema som sendes fra Ahus til kommunene når barn 
er pårørende og trenger oppfølging i kommunen. Det er vedtatt at skjemaet skal 
implementeres til alle kommuner ila 2018. 
Innføring av adresseregisteret gjør at elektronisk meldingsutveksling nå er tjenestebasert. 
Adresseregisteret forvaltes av Norsk Helsenett, NHN. 
Ny funksjonalitet er innført i kreftregisterets meldesystem som fordrer at foretaket har en 
autoriseringsansvarlig. Ny prosedyre er utarbeidet og er på høringsrunde. 

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. 
Nytt lovverk fra 01.01.18,inkluderer barn som søsken og barn som etterlatte. Stor 
oppmerksomhet og mye opplæring er gitt. 

Tolketjenesten Tolkeavtalen med Tolkesentralen på OUS er ferdig utarbeidet fra Ahus sin side. 
Høy aktivitet på samarbeidsmøter mellom Tolkesentralen og klinikken. Internundervising på 
diverse avdelinger. 
Planlegger en utprøving av I-pad skjerm tolkning høsten 2018.  
Tolkerutiner under revidering. 

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Det blir gitt undervisning i migrasjonshelse til alle nyansatte på Nordbyhagen, DPS`er, til LIS 
utdanning, Basis lederutdanning, Kompetanseløft for kontorfaglige, samt egne fagdager for 
de ulike divisjoner, samt andre etterspørsler. Det planlegges eget NAKMI kurs for Ahus høst 
2018.  
Bidrag til utvikling av filmer på Kvinneklinikken og annet materiell. Det er revidert 
velkomstbrosjyre i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og oversettelse til 10 språk. 
Det fortsettes arbeid med oversettelse av velkomstbrev og venteliste brev i 2018. 
Ressursnettverk med deltagere fra alle divisjoner er etablert og handlingsplan for Likeverdige 
helsetjenester og Migrasjonshelse er godkjent. 
Det planlegges oppstart av halvdagskurs for bruk av Tolk høst 2018, kurset er tenkt som 
påbygning av kurs i Klinisk kommunikasjon « 4 gode vaner».   
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Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Høsten 2017 ble LMS-aktiviteten ved foretaket kartlagt. Karleggingen viser store variasjonen 
i divisjonene. Videre arbeid og implementering av nye kurs og opplæringsarenaer følges opp 
forløpende. 
Det er prøvd ut gruppetilbud med tolkebruk innen ett område. Det er satt opp elektronisk 
informasjonsskjerm for å sikre god informasjon til ansatte, pasienter og pårørende om 
likemannsarbeid og Læring- og mestringstilbud. 
Det er ansatt en brukerkonsulent i 20 % stilling i avdelingen. 

Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

Det samarbeides i en rekke samhandlingsprosjekter mellom Ahus og kommunene/bydelene. 
Det er søkt samhandlingsmidler for omlag 20 nye prosjekter i samarbeid med bydeler og 
kommuner. 
Tre fastleger(PKO-ordning) driver samhandlingsprosjekter for å bedre samarbeidet mellom 
spesialister i sykehuset og fastleger.  

Helsefremmende arbeid Vi viser til vår avtale ift som HPH sekretariatet hvor vi har blant annet 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 og 
Ullensaker kommune for å pilotere modellen. Vi har hatt tre foreldresamlinger for skolen i 
Nes kommune. I tillegg, har vi hatt to fagsamlinger for interesserte ift ABC-rammeverket. Vi 
forbereder Nordisk konferanse (Act-Belong-Commit: together for mental health) som 
arrangeres fra 19. – 21. september 2018.  
Det arbeides gjennom Fagforum forebygging for å operasjonalisere forbyggende og 
helsefremmende arbeid. 

 
Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen viser antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra DIPS fordelt på kommuner og 
bydeler. Det antallet som faktisk faktureres kan avvike noe fra disse tallene fordi de i noen 
tilfeller justeres etter nærmere dialog mellom Ahus og kommunene. Tallene er ikke brutt ned 
i prosent ut i fra folketall i kommunene. Tall for Rømskog presenteres ikke i tabellen fordi 
antallet her er så lavt at dette blir sensitive data. 
 
Kommune/ bydel År 

2015 
  
2016 

  
2017 

1.tertial 
2018 

10 Grorud 82 58 57 65 
11 Stovner 352 311 61 66 
12 Alna 614 271 355 299 
Aurskog-Høland 30 32 82 65 
Eidsvoll 63 180 52 21 
Enebakk 37 43 90 16 
Fet 12 23 13 3 
Frogn 34 86 94 65 
Gjerdrum 43 95 18 7 
Hurdal 24 5 6 3 
Lørenskog 61 160 277 13 
Nannestad 27 15 4 9 
Nes (Ak.) 50 21 16 10 
Nesodden 320 43 34 10 
Nittedal 257 135 143 74 
Oppegård 227 400 460 122 
Rælingen 92 53 67 34 
Skedsmo 1090 779 228 255 
Ski 105 628 369 207 
Sørum 38 21 30 18 
Ullensaker 59 132 100 40 
Vestby 23 18 111 16 
Ås 120 319 142 63 
Totalsum 3760 3829 2809 1481 
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4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner  
 
Nedenfor vises gjennomførte tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for 
tilsyn og revisjoner ved Ahus per 1. tertial 2018. 
 

Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 
 

 
Figur Status tilsyn og revisjoner per 1. tertial  
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Tilsyns-
myndighet 

Tema Antall 
(1) 

Status (2) Ansv
ar 

Frist 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med gastrokirurgisk 
avd. Sepsis i Akuttmottaket 

1A 
1A 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 

17.02.17(3) 
01.10.18(4) 

Mattilsynet Tilsyn med hovedkjøkken 
(catering/kantine) 
Uanmeldt rutineinspeksjon 
ved Lyspunktet cafe 
Uanmeldt rutineinspeksjon 
med avdelingskjøkken 

5P 
 
 
1P 
 
2P 

Lukket 
 
 
Lukket 
 
Lukket 

DFM 
 
 
DFM 
 
DFM 

20.03.18 
 
 
30.04.18 
 
30.03.18 

Arbeidstilsynet HMS -Follo DPS ACT-team 
Postalt tilsyn med 
arbeidsulykke i tøyautomat 
Postalt tilsyn ved BRENDO 

4P 
 
1P 
0 

Pågår 
 
Lukket 
Lukket 

HR 
 
KD 
HR 

16.08.18 
 
20.04.18 
- 

Datatilsynet 
 

Krav om redegjørelse roller 
og tilgangsstyring 

1P Pågår EMH 21.03.18(3) 

Politiet Egenvakthold 1A Lukking 
pågår 

DFM 01.06.18 
 

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 

01.09.18(4) 
31.12.18(4) 
 
31.12.18(4) 

Kommunalt 
brannvesen 

Tilsyn C. J. Hansens vei 1M Lukking 
pågår 

DFM 01.09.18(4) 
 

Sivilombuds-
mannen 

Om tortur og umenneskelig 
behandling 

17 F Lukket DPH 31.01.18 

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 

01.03.18(5) 
01.03.18(5) 
01.05.18(5) 
 

Kommunalt 
brannvesen 

Tilsyn Ski sykehus 
Tilsyn C. J. Hansens vei 

7A 
1M 

Lukket 
Lukking pågår 

DFM 
DFM 

30.09.17 
28.02.18 
 

Sivilombuds-
mannen 

Om tortur og umenneskelig 
behandling 

17 F Lukking pågår DPH 31.01.18 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  

   
 

 

 
 
 
 

Mars 2018 Hele Hele Mål
Sykefraværsprosent I år I fjor I år I fjor 2016 2017 2018 18-jan 18-feb 18-mar
Divisjon for Facility Management 9,3 % 8,9 % 9,1 % 9,3 % 8,9 % 8,5 % 8,2 % 8,5 % 9,9 % 9,3 %
Kirurgisk divisjon 9,2 % 7,3 % 9,7 % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 6,9 % 9,2 % 10,3 % 9,2 %
Ortopedisk klinikk 9,1 % 10,4 % 11,8 % 10,1 % 8,7 % 8,3 % 7,9 % 11,4 % 12,3 % 9,1 %
Kvinneklinikken 6,0 % 7,7 % 6,9 % 8,1 % 7,4 % 7,9 % 7,3 % 7,1 % 6,7 % 6,0 %
Medisinsk divisjon 7,3 % 7,5 % 8,3 % 7,9 % 7,9 % 6,9 % 7,0 % 8,1 % 8,6 % 7,3 %
Barne- og ungdomsklinikken 8,0 % 6,1 % 9,0 % 7,1 % 7,8 % 6,7 % 6,6 % 8,5 % 9,7 % 8,0 %
Divisjon for diagnostikk og teknolo 5,7 % 7,2 % 6,7 % 7,7 % 6,8 % 6,8 % 6,7 % 6,2 % 7,4 % 5,7 %
Divisjon for psykisk helsevern 7,5 % 9,2 % 9,7 % 9,2 % 8,7 % 8,4 % 7,9 % 9,8 % 9,5 % 7,5 %
Stab / Forskning / Andre 3,1 % 5,2 % 4,4 % 4,9 % 4,1 % 3,8 % 5,1 % 3,6 % 4,6 % 3,1 %
Total 7,6 % 8,0 % 8,7 % 8,2 % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 8,5 % 9,1 % 7,6 %

Denne mnd Hittil Siste 3 mnd
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

April 2018

I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 18-feb 18-mar 18-apr
Divisjon for Facility Management 89             105         638            399           0,9 % 1,2 % 1,6 % 1,0 % 196           109              89            
Kirurgisk divisjon 429          257         2 613        1 332        2,6 % 1,7 % 4,0 % 2,0 % 816           773              429         
Ortopedisk klinikk 139          108         711            437           3,7 % 3,0 % 4,7 % 2,7 % 213           178              139         
Kvinneklinikken 106          103         428            343           2,7 % 2,8 % 2,7 % 2,2 % 104           107              106         
Medisinsk divisjon 947          524         4 039        2 480        4,5 % 2,8 % 4,7 % 2,9 % 1 006        1 071           947         
Barne- og ungdomsklinikken 123          57            422            544           2,8 % 1,4 % 2,4 % 2,9 % 104           106              123         
Divisjon for diagnostikk og teknolog 37             43            172            135           0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 46             44                37            
Divisjon for psykisk helsevern 118          138         497            499           0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 135           116              118         
Stab / Forskning / Andre 2               -          21              30             0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 10             2                   2              
Total 1 990       1 335      9 541        6 199        2,0 % 1,5 % 2,3 % 1,5 % 2 630        2 506           1 990      

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

 
Side 4 av 17 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

1.3 Bemanning totalt   
 

 
* 10 dager med ekstra variabel lønn i september 2017 på grunn av endrede datoer for utbetaling. Utgjør ca. 189 
månedsverk i oktober. 
 

 
  

April 2018

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett 18-feb 18-mar 18-apr

Divisjon for Facility Management 597          614           17              594           619             25            594              593           597           
Kirurgisk divisjon 1 107       1 085        -22            1 100        1 084         -16          1 104           1 106        1 107        
Ortopedisk klinikk 260          231           -29            257           231             -27          261              260           260           
Kvinneklinikken 267          265           -2               269           264             -4             273              271           267           
Medisinsk divisjon 1 388       1 394        6                1 396        1 394         -2             1 410           1 398        1 388        
Barne- og ungdomsklinikken 300          292           -9               296           292             -4             295              296           300           
Divisjon for diagnostikk og teknolog 628          621           -7               622           621             -1             613              624           628           
Divisjon for psykisk helsevern 1 781       1 851        70              1 786        1 851         66            1 778           1 792        1 781        
Stab / Forskning / Andre 278          298           21              279           298             19            278              280           278           
Total 6 605       6 650        45              6 598        6 654         56            6 606           6 620        6 605        

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

 
* 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for lønnsberegning. Utgjør ca. 190 
månedsverk i oktober. 

 

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 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016
Jan 3 893               4 662               3 846               5 564               4 712               
Feb 5 422               4 621               4 745               5 564               4 712               
Mar 6 794               4 708               7 862               5 564               4 712               
Apr 3 893               4 747               5 692               5 564               4 712               
Mai 4 733               4 226               5 564               4 712               
Jun 4 806               6 241               5 564               4 712               
Jul 5 081               7 012               5 564               4 712               
Aug 5 128               3 354               5 564               4 712               
Sep 4 865               5 574               5 564               4 712               
Okt 4 786               4 674               5 564               4 712               
Nov 4 770               6 225               5 564               4 712               
Des 4 832               7 318               5 564               4 712               
Akkumulert 20 002             57 739             66 769             66 769             56 543             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

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

Måned Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Ahus 53        57        58        55        49        71        67        58        55        56        59        59        57        57        
Somatikk 53        58        58        56        50        72        68        60        56        58        60        60        60        58        
Kirugisk divisjon 63        63        69        59        59        77        71        65        57        56        63        63        66        67        
Ortopedisk klinikk 53        66        57        62        64        96        91        77        74        74        77        72        75        68        
Medisinsk divisjon 44        51        52        49        44        59        57        48        47        46        54        50        47        45        
Barne- og ungdomsklinikke 46        46        54        53        49        83        65        54        46        57        57        55        55        55        
Kvinneklinikken 48        52        51        68        22        50        51        52        48        50        48        51        45        52        
VOP 51        51        54        49        48        53        51        42        48        53        55        49        50        52        
BUP 46        51        52        48        51        61        55        46        43        46        56        51        50        55        
TSB 61        43        46        37        35        46        44        32        32        33        44        35        40        40        
Mål PHV/TSB 45        45        45        45        45        45        45        45        45        45        40        40        40        40        
Mål Somatikk 60        60        60        60        60        60        60        60        60        60        57        57        57        57        
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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 avviklede pasienter i perioden.  
        

          
 

 
  

Andel fristbrudd avviklede pasienter 

Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Somatikk 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 11 % 7 % 5 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 %
Kirugisk divisjon 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 %
Ortopedisk klinikk 4 % 3 % 12 % 20 % 21 % 46 % 30 % 21 % 6 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 %
Medisinsk divisjon 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 3 % 5 % 4 %
Barne- og ungdomsklinikken 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
Kvinneklinikken 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Psykisk helsevern 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 %
VOP 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
BUP 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %
TSB 0 % 4 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 8 % 0 %
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2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp 
 

 
 

 
 

Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp  

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Overholdelse 
av 
pasientavtaler

01.02.2017 99 350 12 109 111 459 89,1 %
01.03.2017 97 894 11 742 109 636 89,3 %
01.04.2017 96 741 11 394 108 135 89,5 %
01.05.2017 93 317 13 450 106 767 87,4 %
01.06.2017 92 826 14 577 107 403 86,4 %
01.07.2017 94 459 15 448 109 907 85,9 %
01.08.2017 98 709 15 370 114 079 86,5 %
01.09.2017 100 003 15 718 115 721 86,4 %
01.10.2017 99 174 15 349 114 523 86,6 %
01.11.2017 98 629 14 014 112 643 87,6 %
01.12.2017 95 372 14 499 109 871 86,8 %
01.01.2018 98 554 15 972 114 526 86,1 %
01.02.2018 100 467 14 773 115 240 87,2 %
01.03.2018 99 811 15 109 114 920 86,9 %
01.04.2018 99 915 15 717 115 632 86,4 %
01.05.2018 99 433 16 338 115 771 85,9 %
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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%

Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Alle forløp 77 % 77 % 75 % 73 % 81 % 80 % 80 % 76 % 76 % 72 % 73 % 69 % 74 % 77 %
Brystkreft 93 % 90 % 89 % 89 % 100 % 92 % 91 % 79 % 90 % 95 % 92 % 75 % 81 % 87 %
Tykk- og endetarmskreft 92 % 92 % 79 % 85 % 100 % 84 % 79 % 89 % 93 % 86 % 95 % 64 % 89 % 70 %
Lungekreft 81 % 100 % 80 % 85 % 88 % 85 % 95 % 91 % 88 % 95 % 81 % 90 % 79 % 81 %
Prostatakreft 82 % 86 % 80 % 73 % 81 % 88 % 91 % 89 % 82 % 68 % 85 % 84 % 91 % 91 %
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%

Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Alle forløp 76 % 68 % 54 % 56 % 59 % 41 % 73 % 58 % 62 % 60 % 52 % 75 % 63 % 54 %
Brystkreft 76 % 80 % 45 % 32 % 47 % 34 % 55 % 33 % 48 % 32 % 25 % 47 % 33 % 26 %
Tykk- og endetarmskreft 76 % 82 % 72 % 68 % 65 % 57 % 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 64 % 75 %
Lungekreft 81 % 71 % 60 % 67 % 70 % 68 % 68 % 72 % 81 % 80 % 85 % 92 % 75 % 71 %
Prostatakreft 71 % 38 % 60 % 43 % 70 % 24 % 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 33 %
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
Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr

Ahus 84 % 82 % 76 % 73 % 73 % 74 % 73 % 74 % 79 % 76 % 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 %

Medsinsk divisjon 77 % 76 % 66 % 63 % 63 % 66 % 65 % 68 % 70 % 62 % 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 %

Kirurgisk divisjon 88 % 85 % 87 % 83 % 77 % 80 % 80 % 78 % 80 % 77 % 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 %

Ortopedisk klinikk 69 % 62 % 50 % 45 % 46 % 40 % 38 % 39 % 60 % 70 % 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 %

Kvinneklinikken 96 % 97 % 96 % 97 % 93 % 96 % 94 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 97 % 98 % 98 %

Barne- og ungdomsklinikken 97 % 95 % 96 % 93 % 94 % 90 % 93 % 92 % 92 % 95 % 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 %

Divisjon for psykisk helsevern 91 % 88 % 82 % 78 % 86 % 90 % 80 % 89 % 85 % 86 % 83 % 76 % 85 % 84 % 73 % 83 %
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2.7 Sykehusinfeksjoner   

     
 

  

Prevalens av sykehusinfeksjoner 
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 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018

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

Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
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3. Kapasitet 

3.1 Pasientbelegg     

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

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 
 

 
  

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr
Normerte senger voksensomatikk 92 % 84 % 89 % 85 % 76 % 85 % 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 %
Kirugisk divisjon 98 % 88 % 89 % 83 % 74 % 88 % 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 %
Medisinsk divisjon 97 % 90 % 96 % 90 % 81 % 87 % 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 %
Ortopedisk klinikk 83 % 63 % 76 % 72 % 62 % 77 % 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 %
Barne- og ungdomsklinikken 74 % 66 % 66 % 68 % 55 % 60 % 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 %
Kvinneklinikken 70 % 77 % 74 % 85 % 76 % 78 % 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2018 504       382       271        458        
Korridorovernattinger 2017 420       337       331        90          219        89          41          148        201        127        186        147        
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        92          20          98          113        107        238        372        
Gj.snitt pr dag 16,3      13,2      8,7         15,3       -         -         -         -         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

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

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

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

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

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

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
2015 330 416 517 369 284 341 296 124 339 231 282 251
2016 401 352 398 326 312 283 302 298 193 246 347 405
2017 336 249 252 153 185 177 101 184 318 319 339 218
2018 423 481 442 348
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 20 494      20 762      -268         -1,3 % 20 430          64            0,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 73 518      74 722      -1 204      -1,6 % 73 130          388          0,5 %

Ant. dagbehandlinger 10 727      11 199      -472         -4,2 % 10 699          28            0,3 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 101 016    103 174    -2 158      -2,1 % 102 111        -1 095      -1,1 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 31 435      31 839      -404         -1,3 % 30 246          1 189       3,9 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 31 693      32 143      -450         -1,4 % 30 513          1 180       3,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 1 415        1 252        163           13,0 % 1 301            114          8,8 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 21 952      21 148      804           3,8 % 21 849          103          0,5 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 264           233           31             13,3 % 337               -73           -21,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 45 481      49 336      -3 855      -7,8 % 47 181          -1 700      -3,6 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 38             35             3               8,6 % 41                 -3             -7,3 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 2 183        2 625        -442         -16,8 % 2 769            -586         -21,2 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 27 247      28 723      -1 476      -5,1 % 27 518          -271         -1,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 307           279           28             10,0 % 299               8              2,7 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 5 814        6 526        -712         -10,9 % 6 429            -615         -9,6 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 9 398        10 882      -1 484      -13,6 % 10 200          -802         -7,9 %

Barne og ungdomspsykiatri
Per april 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per april 2018 Resultat 
samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Voksenpsykiatri
Per april 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per april 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2016-18   
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Risikomatrise basert på ROS-analyse med handlingsplan  
Styringsmål for Ahus i 2018 – Foretaket felles 
 
KONSEKVENS 

 
SANNSYNLIGHET 

NR Betegnelse 
 

1. 
Meget 
liten 
 

2. Liten 
 

3.  Moderat 
 

4. Stor 
 

5. Svært 
stor 

5 Svært  
alvorlig 

   

   
 
 

1. Gjennomsnittlig ventetid  pasienter  
< 57 dager somatikk <40 dager psykisk helsevern 

2. Andel fristbrudd 0 % 
a. Ingen fristbrudd for nyhenviste 
b. Overholde >93 % av pasientavtalene for pasienter i forløp 

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

4. God drift og budsjettert resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr 
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatiske helsetjenester 
6. Ingen pasientovernattinger på korridor 
7. Redusert sykefravær. Mål 7,2% 
8. Ahus er styrket og synliggjort som universitetssykehus 

a. Antall vitenskapelige publikasjoner i 2017 skal ha økt med 5% 
b. Etablere delte stillinger med OsloMet på ulike akademiske nivå innen helsefag 
c. 5% av pasientene skal være inkludert  i kliniske studier 

9. Etablere felles styringssystem for internkontroll og en kultur og metodikk for kontinuerlig 
forbedring og læring 

a. Alle avd gjennomført minst et forbedringstiltak i 2018     
b. Iverksette revidert felles styringssystem for intern kontroll iht prosjektplan. 

Måleindikatorer 1.tertial 
i. Plan for rydding/revisjon av dokumenter er etablert for alle 

divisjoner/klinikker og nødvendige ressurser er satt av  
ii. Rydding/revisjon av dokumenter i EQS er gjennomført iht. plan i den 

enkelte divisjon/klinikk 
c. Følge opp pasientsikkerhetsprogrammet iht egen plan for div/klinikk (jf pkt16) 

10. Gjennomføre besluttede endringer i foretakets opptaksområde på en trygg og sikker 
måte  

a. Vestby kommune til Sykehuset Østfold 02.05.18 
b. Motta Kongsvinger Sykehus med DPS og BUP 01.01.19 
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2 Lav 
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1 Ubetydelig 

      
 
 
 

 
 



 
 
Det skal lages handlingsplan med tiltak for styringsmål som scorer på høy og middels risiko ( rødt og gult). Det er ikke nødvendig 
med tiltak for mål som scorer på lav risiko (grønt).    
 
Sannsynlighet i denne sammenheng viser hvor stor andel av en type handling eller hendelse som fører til noe ønsket eller uønsket. 
Konsekvens er et mål på hva en uønsket eller ønsket hendelse kan føre til av skade/tap eller gevinst på mennesker, miljø og andre verdier. 
Definisjonene nedenfor er hentet fra Risikostyring i Helse Sør-Øst, v. 3.1 pr 070808 
 
Sannsynlighet beskrives her som: 
Meget liten: Har hørt om, ingen kjente tilfelle 
Liten:  Sjelden, kjenner tilfelle 
Moderat: Kan skje, flere enkelt tilfelle 
Stor:  Periodevis, lengre varighet 
Svært stor: Vil komme til å skje, kontinuerlig 
 
Konsekvens beskrives som: 
• Ubetydelig: Vanskelig målbar/definerbar tap/skade eller gevinst på 
mennesker eller andre verdier 
• Lav: Målbart ubehag/ skade/tap eller gevinst, men av mindre betydning 
• Moderat: Akseptabel skade/tap/gevinst 
• Alvorlig: Reversibel skade/tap/gevinst (sykdom, skader på mennesker eller 
andre verdier) 
• Svært alvorlig: kan gi uopprettelig 
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