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Sak 87/18 Mål og budsjett 2019 
 
Budsjettprosessen 2019 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2019-22. Dette ga de overordnede økonomiske føringer for 2019. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i februar/mars en mål- og budsjettprosess som har pågått frem til medio 
november og presenteres i denne sak. 
 
For å skape økonomisk bærekraft har foretaket i økonomisk langtidsplan definert et behov for å 
generere et årlig overskudd økende til 200 mill. kroner i 2022. Sammen med regional tilført 
likviditet til investeringer på dagens nivå danner dette i henhold til prioriteringer i langtidsplanen 
et tilstrekkelig nivå for å kunne gjøre nødvendige reinvesteringer og understøtte løpende 
virksomhetsutvikling.  
 
For 2018 er økonomisk prognose per oktober et resultat i størrelsesorden 90-110 mill. kroner. 
Dette er tett på årets budsjettkrav fra Helse Sør-Øst. For å videreføre denne utviklingen i retning 
av en langsiktig bærekraftig økonomi, fremlegges et budsjett for 2019 med et overskuddsmål på 
125 mill. kroner. Målet er i henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst, og 
tilsvarende overskuddet i ØLP for 2019.  
 
Budsjettåret 2019 preges av de økonomiske konsekvensene knyttet til overtagelse av 
Kongsvinger sykehusområde fra 1. februar 2019. De faste inntektene knyttet til denne 
endringen er 545 mill. kr, samtidig trekkes inntektsstøtten som foretaket fikk for Vestby i 2018 
bort (50 mill. kr). Endringene i opptaksområder i både 2018 (Vestby) og i 2019 (Kongsvinger) 
utfordrer økonomien i foretaket. Reduksjonen i faste inntekter for Vestby (150 mill. kr) gjør det 
utfordrende å finansiere opp aktivitet fra Kongsvinger sykehusområde som skal foregå på 
Nordbyhagen.  
 
Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene beregnet i økonomisk langtidsplan, og 
har hatt følgende hovedmål: 

• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige omstillingsbehov gjennom hele 
organisasjonen ved å fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum divisjonsnivå. 

• Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å fordele foreløpige budsjettrammer 
for fireårsperioden 2019-22, og å videreføre et felles malverk for 4-årige tiltaksplaner. 

 
Selv om foretaket ligger godt an i forhold til å klare inneværende års budsjettmål, har 
budsjettprosessen vært krevende. Dette skyldes delvis forbigående positive effekter i 2018 som 
ikke kan videreføres i 2019 (positivt avvik på legemidler og på inntekter knyttet til H-resepter), 
og delvis ovennevnte utfordring med reduserte faste inntekter knyttet til Vestby. Foretaket 
utfordres også av et kostbart lønnsoppgjør i 2018, og økte kostnader på legesiden i forbindelse 
med ny legeoverenskomst. Det har likevel vært arbeidet godt med den økonomiske utfordringen 
i alle divisjoner og avdelinger, og det er utarbeidet detaljerte tiltaksplaner på alle nivåer av 

 
 

 



   

virksomheten. Gjennomføringen av tiltakene har en økonomisk risiko, delvis når det gjelder 
forventet tidspunkt for realisering og delvis omfanget av de økonomiske effekter. I foretakets 
implementerte metode for kontinuerlig forbedring og i resultatsikringsprosesser på flere 
ledernivåer jobbes det kontinuerlig med nye tiltak hvis de opprinnelige tiltakene ikke får 
forventet effekt og dette arbeidet videreføres i 2019. 
 
Foretaket har med utgangspunkt i vedtatt utviklingsplan prioritert midler til å styrke 
overvåkningskapasiteten med 4 kirurgiske intermediærsenger. Videre planlegges det med 
utvidelse av dialysekapasiteten og etablering av nytt tilbud til slagpasienter (trombektomi). Det 
er også prioritert midler til behandlerstillinger innenfor psykisk helsevern for å øke den 
polikliniske kapasiteten og tilførsel av ressurser for å øke utnyttelsen av økt kapasitet på MR.  
  
Med dette fremlegges et forslag til budsjett for 2019 med et samlet kostnadsnivå på 9.873 mill. 
kroner og et overskudd på 125 mill. kroner.  
 
   
Administrerende direktør innstiller til følgende vedtak:  
 
1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2019 med et resultatkrav på 125 mill. kroner. 
 
2. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å 

operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2019 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den 
langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2019-22.  

 
3. Styret erkjenner at den økonomiske risikoen i budsjett 2019 øker som følge av de store 

endringene som skjer i foretakets opptaksområde, og at det vil være risiko knyttet til både 
omfanget av tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret ber administrerende 
direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og 
at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjettiltak. 

 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før 

innrapportering til Helse Sør-Øst. 
 
 
 
 

 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 Planprosessen 2019 
 
Planprosessen 2019 startet med rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden  
2019-22. Dette ga de overordnede økonomiske føringer i perioden. Basert på langtidsplanen 
startet foretaket i februar/mars en budsjettprosess som har pågått frem til medio november. Iht 
budsjettplanen fremlegges administrerende direktørs forslag til hovedmål og budsjettrammer 
2019 i denne saken. 
 
Prosessen er tidligere behandlet i styret gjennom: 

• Styresak 07/18 Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-2022 
• Styresak 20/18 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-2022 
• Styresak 53/18 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan 2019-2022 
• Styresak 78/18 Forslag til prioritering av investeringer 2019. 

 
 
2 Hovedmål, inntektsrammer og omstillingsbehov 
 

2.1 Utviklingsplanen, strategiplaner og økonomisk langtidsplan 
Utviklingsplanens langsiktige målsettinger gir retningen for videreutvikling av foretaket. Det er 
utarbeidet et årshjul for arbeidet med operasjonalisering av utviklingsplanen. Gjennom 
planprosessen dekomponeres de langsiktige målsettinger og satsingsområder til en 4-årig 
rullerende strategiplan med prioriterte delmål og tiltak.  
 
En avgjørende forutsetning for å realisere målene i utviklingsplanen er å sikre en bærekraftig 
økonomi gjennom effektive arbeidsprosesser i lokal- og områdefunksjonene. Sammen med 
effektiv utnyttelse av egne arealer og økt kostnadskontroll er dette lagt som hovedføringer i 
budsjettprosessen. Oppdaterte prioriteringer for kommende 4-årsperiode er innarbeidet i 
foretakets økonomiske langtidsplan, noe som sikrer at tiltakene i den strategiske planen har 
finansiering innenfor foretakets økonomiske handlingsrom.  
 
Årshjulet er med å konkretisere årlige delmål for kommende periode er grafisk fremstilt i figuren 
under. Med utgangspunkt i de økonomiske rammer gitt i ØLP, fastsettes endelige prioriteringer 
for det kommende budsjettåret som en del av foretakets ordinære prosesser for investerings- og 
driftsbudsjett.   
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2.2 Foretakets hovedmål for 2019 
Foretaket har for 2018 fastsatt ti konkrete og målbare hovedmål for å konkretisere 
satsingsområder. Seks av hovedmålene er regionale styringsmål og fire foretakets egne 
hovedmål.  
 
For 2019 legges det foreløpig til grunn en videreføring av hovedmålene, med en endelig 
fastsetting av disse i en egen styresak sammen med behandling av oppdrag og 
bestillerdokumentet for 2019. Konkrete måltall for 2019 knyttet til foretakets egne hovedmål 
fastsettes i 2019.  
 

 

2.3 Øvrige regionale mål og krav fra Helse Sør-Øst 
I tillegg til de regionale hovedmålene vil foretaket få en rekke konkrete oppgaver og krav fra 
Helse Sør-Øst RHF gjennom oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) for 2019. Dette vil 
fremlegges som egen styresak så snart OBD foreligger. 
 

2.4 Inntektsbudsjett 2019 
Akershus universitetssykehus fremlegger i denne saken et forslag til budsjett for 2019 med en 
total økonomisk inntektsramme på 10.052 mill. kr. Dette er en nominell økning på ca. 1.282 mill. 
kr fra budsjett 2018 tilsvarende vel 14%, hovedsakelig som følge overføringen av Kongsvinger, 
kompensasjon for lønns- og prisvekst, oppdatering av inntektsmodellen, og midler til økt 
aktivitet.   

2.4.1 Faste inntekter 
Helse Sør-Øst vil administrativt fordele faste inntektsrammer til foretakene 9.november, og 
budsjett for 2019 vil endelig behandles i RHF-styret 14. november 2018. Denne saken bygger 
derfor på foreløpige inntektsrammer mottatt av Helse Sør-Øst 5.november. Foreløpig total 
basisramme for Ahus i 2019 er 6.490 mill. kr eks. forskningsmidler. Midler til forskning vil bli 
fordelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møtet 13.desember, og innarbeides i oppdrag og 
bestillingsdokumentet for 2019. 
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Sammenlignet med tildelingen i økonomisk langtidsplan for 2019 økes basisinntektene nominelt 
med ca. 224 mill. kr. Hovedelementene i endringene er som følger:  
 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Forel. ramme 

2019
Ø LP 2019 Endr

Basisramme før statsbudsjettet 5  635  878  5  635  878  0  

Nye forhold inn mot 2018

Omfordeling inntektsmodell 42 261 42 090 171

Kva l itetsba sert f ina nsiering  

 Tilbakelegging av uttrekk basis -40 509 -40 509 0

 Uttrekk av bevilgning  kvalitetsbasert finansiering 37 478 40 509 -3 032 

Basisramme før statsbudsjettet 5  675  107  5  677  968  -2  861  

Endring er sfa  forsla g  ti l  sta tsbudsjett

Pris- og lønnsvekst 162 385 162 385

Uttrekk avbyråkratiseringsreformen -33 696 -33 696 

Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler 31 728 31 728

Pensjon, reduserte kostnader -57 713 -57 713 0

Midler til økt aktivitet 71 793 49 849 21 944

Legemidler i basis 2018, gjenstående basis 19 812 19 812

0

Endret opptaksområde

Bortfall engangsbev Vestby -50 000 -50 000 0

Korr MVA-komp vestby 8 433 8 433

11/12 effekt overføring mva-effekt Kongsvinger -38 264 -38 264 

Økning KOS-området (effekt 11/12) 583 275 644 238 -60 962 

Kval itetsbasert f inansiering, KBF

Uttrekk basis -37 756 -37 756 

Ny bevilgning 2017, post 71 40 278 40 278

ISF- PHV/TSB- fra basis ti l  ISF og UK-pasienter

Psykisk helsevern -28 179 -28 179 

TSB -4 547 -4 547 

Nye forhold fra Helse Sør-Ø st RHF

Ervervet hjerneskade barn og unge 1 467 1 467 0

Inntektsmodellen – innføring av elementer fra delprosjekt 1 -20 333 -20 333 

Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 5 941 5 941

Barn som pårørende mot økt egenandel 2 452 2 452

Nasjonal inntektsmodell 16 132 16 132

PET - netto fordeling av 20 mnok 3 711 3 711

Økte ressurser Ullersmo fengsel - AHUS 2 500 2 500

Endret fin.ordning lab/rad-fordeling av 215 mnok 40 379 40 379

Endret fin.ordning lab/rad-tilbakeføring av IM effekt 94 666 94 666

Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle 770 770

Basisramme 2018 før forskningsmidler 6  490  341  6  265  808  224  533  

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 13 005 13 005 0

Basisramme 2018 ink l . forskningsmidler og KBF 6  503  346  6  278  813  224  533  

Kval itetsbasert f inansiering 40  278  40  509  -231  

Basisramme 2018 ink l . forskn.midler eks. 
kval itetsbasert f in .

6  463  068  6  238  304  224  764  
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• Kongsvinger-området overføres til Ahus fra 1.februar 2019 og de faste inntektene øker 
med 545 mill. kr i 2019. Endringen i ØLP var basert på helårseffekt og er nå justert til 
effekt fra 1.februar 2019. 
 

• Engangsbevilgning som kompensasjon for bortfall av Vestby trekkes ut av basisrammen 
i 2019. Samlet er de faste inntektene redusert med 153 mill. kr i 2018 og 2019 knyttet til 
bortfall av Vestby kommune. I tillegg justeres momskompensasjonen vedr Vestby, slik at 
samlet bortfall av faste inntekter i 2019 blir 41,5 mill. kr. 
 

• Det er gitt en kompensasjon i basisrammen for forventet lønns- og prisvekst på 162,4 
mill. kr. Pris- og lønnsjusterte kostnader innebærer en økning på ca. 270 mill. kr, hvorav 
årseffekten av lønnsoppgjøret i 2018 er beregnet til å koste 189 mill. kr for Ahus. 2019-
priser på variable inntekter er beregnet til ca. 105 mill. kr.    
 

• Avbyråkratiseringsreformen innebærer en reduksjon av de faste inntektene på ca. 2 mill. 
kr for Ahus i 2019. 
 

• Kvalitetsbasert finansiering er videreført på om lag samme nivå i 2019 som i 2018. 
Helsedirektoratet benytter nå datakompletthet på innrapportering per HF som nøkkel for 
fordeling av KBF mellom regioner. 
 

• Nye aktuarberegninger viser en redusert pensjonskostnad for Ahus på 57,7 mill. kr og 
basisrammen er redusert med tilsvarende beløp fra budsjett 2018. Budsjetterte 
pensjonskostnader for 2019 er  672,5 mill. kr inkl. Kongsvinger. Effekten av Kongsvinger 
er foreløpig beregnet til 62,5 mill. kr, men er foreløpig et anslag inntil endelige 
aktuarberegninger inkl. Kongsvinger er mottatt i januar 2019.   
 

• Helse Sør-Øst har lagt til grunn nytt element i den regionale inntektsmodellen hvor 
forbruk av spesialisthelsetjenester utover ordinært gjestepasientoppgjør hos Oslo 
universitetssykehus skal kompenseres. Beregninger av Helse Sør-Øst viser at de faste 
inntektene til Ahus vil reduseres med ca. 20,3 mill. kr basert på Ahus sitt forbruk av Oslo 
universitetssykehus utover ordinære gjestepasientstrømmer. 
 

• Ahus har mottatt 71,8 mill. kr til økt aktivitet. Det innebærer realvekst på 21,9 mill. kroner 
sammenlignet med ØLP 2019. 
 

• Ansvaret for enkelte nye legemidler ble overført til helseforetakene 1. januar 2018. På 
grunn av underfinansiering av disse legemidlene fra nasjonal inntektsmodell delte ikke 
HSØ ut disse basismidlene i 2018, men kompenserte foretakene inntektsmessig i løpet 
av året. I 2019 overføres disse legemidlene til ISF ordningen og HSØ deler ut resterende 
basismidler for 2018 (19,8 mill. kr). Finansieringsansvaret for legemidler til behandling av 
sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser overføres fra Folketrygden til de 
regionale helseforetakene fra 1. februar 2019. Midlene holdes tilbake i Helse Sør-Øst 
RHF og vil fordeles helseforetakene etter faktisk forbruk i 2019. 
 

• Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter utvides til også å omfatte 
pasienter i psykisk helsevern og TSB i 2019. De faste inntektene til Ahus er redusert 
med 18,1 mill. kr iht behovsandeler i den regionale inntektsmodellen. 
 

• Aktivitetsbasert finansiering av poliklinikk innen psykisk helsevern og TSB er foreslått økt 
i 2019. De faste inntektene til Ahus er redusert med 14,6 mill. kr og er forutsatt dekket av 
økte ISF-refusjoner i 2019. 
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• Oppdateringer av den nasjonale inntektsmodellen for 2019 innebærer at Helse Sør-Øst 
får en økt basisramme på 98 mill. kr. Økningen er fordelt til foretakene og Ahus har fått 
16,1 mill. kr i 2019. 
 

• Helse Sør-Øst har lagt opp til endring av finansieringsmodellen knyttet til poliklinisk 
laboratorie og radiologi. Fra 2019 innføres fakturering av disse tjenesten internt i Helse 
Sør-Øst. Dette var inntil 2018 håndtert i den regionale inntektsmodellen, men fra 2019 
tilbakeføres midlene til det enkelte helseforetak. Ahus får dermed en økt basisramme på 
135 mill. kr som skal finansiere kjøp av poliklinisk laboratorie- og radiologitjenester fra 
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst. Hoveddelen av kjøpet vil være mot Oslo 
universitetssykehus. Grunnlagsfiler fra Helfo per september fremskrevet til årsestimater 
viser at Ahus får en netto kostnadsøkning knyttet til dette oppgjøret som er ca. 3 mill. kr 
høyere enn de faste inntektene som overføres. 
 

Samlet sett vurderes effekten av foreløpige økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst å innebære 
en realvekst på ca. 36 mill. kr sammenlignet med forutsetningene i foretakets økonomiske 
langtidsplan. Imidlertid er det knyttet usikkerhet omkring effekten av endringen i 
finansieringsmodellen knyttet til poliklinisk laboratorie og radiologi, samt utvidelsen av 
betalingsplikten for kommuner for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB. 

2.4.2 Variable og andre inntekter 
De aktivitetsavhengige inntektene øker fra 2.801 mill. kr i budsjett 2018 til 3.189 mill. kr i 2019. 
Økningen skyldes i hovedsak overføringen av KOS-området, forventet prisvekst, en generell 
aktivitetsvekst både innen somatikk og psykisk helsevern og TSB, samt salg av polikliniske 
laboratorie- og radiologitjenester internt i Helse Sør-Øst m.v. Se for øvrig avsnitt 4.1 og 4.2 for 
en nærmere gjennomgang av plantallene for 2019. 
 
Endringer i logikk og vektsett i ISF i 2019 er ikke avklart og dermed ikke innarbeidet i budsjett 
2019, men foreløpige beregninger viser en liten positiv konsekvens for Ahus.  
 
I tillegg utgjør andre inntekter ca. 365 mill. kr i budsjett 2019 (leieinntekter m.v.).  
 

2.4.3 Samlede inntektsforutsetninger 
I budsjettet for 2019 legges det til grunn en samlet inntektsforutsetning (faste og variable) for 
drift av Ahus på 10.052 mill. kr, hvorav ca. 850 mill. kr er knyttet til overtakelsen av Kongsvinger. 
 

2.5 Budsjetterte driftskostnader 2019 
Samlede driftskostnader for 2019 budsjetteres til 9.873 mill. kr. Dette er en nominell økning på 
ca. 1.288 mill. kr fra budsjett 2018, hovedsakelig som følge overføringen av Kongsvinger på ca. 
850 mill. kr, forventet lønns- og prisvekst, økte kostnader knyttet til aktivitetsvekst, økt kjøp som 
følge av innføring av fakturering av polikliniske laboratorie- og radiologitjenester internt i Helse 
Sør-Øst m.v. 

2.5.1 Lønnskostnader 
Samlede lønnskostnader (eks. pensjon og inkl. innleid arbeidskraft) er budsjettert til 5.195 mill. 
kr i 2019. Det innebærer en vekst på ca. 13 % sammenlignet med budsjett 2018, hvor 
overtakelsen av Kongsvinger forklarer vel 9 % av denne veksten. Øvrig vekst skyldes i 
hovedsak generell aktivitetsvekst, lønnsvekst, samt prioriteringer iht. satsingen i 
utviklingsplanen som etablering av kirurgiske intermediærsenger, utvidelse av dialyse, 
etablering av Trombektomi, økt kapasitet på MR og økt poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern og TSB.  
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2.5.2 Andre aktivitetsbaserte kostnader 
Av andre aktivitetsbasert kostnader er det budsjettert med en forventet vekst i 
medikamentkostnader. Både H-resepter og medikamenter i sykehus øker som følge av 
overføringen av Kongsvinger tilsvarende ca. 77 mill. kroner i 2019. I tillegg er det budsjettert 
med en vekst i varekostnader som følge av planlagt aktivitetsvekst. 
 

2.5.3 Kostnader til kjøp av behandlingskapasitet 
Det er i 2019 budsjettert med kjøp av behandlingskapasitet tilsvarende 1.174 mill. kr. Det er en 
økning på 318 mill. kr som i første rekke skyldes innføring av fakturering av kjøp av poliklinisk 
laboratorie- og radiologitjenester fra øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst (156 mill. kr). I tillegg vil 
overføringen av Kongsvinger innebære at Ahus får betalingsansvaret for pasienter fra KOS-
området som blir behandlet ved andre sykehus. På bakgrunn av historiske pasientstrømmer 
innebærer det økt kostnad for Ahus på 51 mill. kr fra 1.februar 2019. I tillegg er det som en del 
av overføringsavtalen mellom Ahus og Sykehuset Innlandet avtalt kjøp av behandlingskapasitet 
innen psykisk helsevern og Øye. I tillegg vil all strålebehandling foregå ved Oslo 
universitetssykehus for pasienter fra KOS-området. 
 

2.5.4 Avskrivninger 
Avskrivningskostnadene for 2019 vil falle vesentlig som følge av at større utstyrsanskaffelser i 
2008 er ferdig avskrevet i 2018. Samtidig har evnen til reinvesteringer vært lav over flere år. I 
2019 er det planlagt investeringer tilsvarende 208,7 mill. kr som i første rekke vil få 
avskrivningseffekt fra 2020.  
 

2.5.5 Andre driftskostnader 
Det er i 2019 budsjettert med kjøp fra Sykehuspartner (Tjenestepriser IKT, HR, ERP) 
tilsvarende 405 mill. kr. Det er en økning på 56 mill. kr eller 14% fra budsjett 2018, hvor 
overføringen av Kongsvinger representerer 27,6 mill. kr. Samlet innebærer overføringen av 
Kongsvinger en økning i andre driftskostnader på ca. 85 mill. kr. 
 

2.5.6 Samlet budsjett driftskostnader 
I budsjettet for 2019 legges det til grunn samlede driftskostnader for Ahus på 9.873 mill. kr, 
hvorav ca. 850 mill. kr er knyttet til overtakelsen av Kongsvinger. Samlet innebærer det en 
nominell vekst på ca. 15 % sammenlignet med budsjett 2018. 
 

2.6 Finansposter 2019 
Rentekostnadene vil reduseres med ca. 21 mill. kr sammenlignet med 2018. De lange 
serielånene er bundet opp i fastrenteavtaler i 2018, men fasterenteavtalen for lånet knyttet til 
fase 1a vil utløpe 31.12.2018. Avhengig av betingelsene på fastrenteavtalene vil Ahus vurdere 
en ny fastrenteavtale på nevnte lån innen utgangen av 2018. I budsjett 2019 er det foreløpig 
lagt til grunn gjeldende betingelser på flytende rente (1,13%). 
 
De lange lånene i forbindelse med Nye Ahus vil løpe frem til 2032 og forutsatt 
rentebetingelsene som Helse Sør-Øst la til grunn i økonomisk langtidsplan vil rentekostnadene 
falle gjennom perioden som illustrert i diagrammet under. 
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2.7 Økonomisk omstillingsbehov 2019 
I ØLP ble det lagt en ambisjon om å øke overskuddsmålet mot slutten av perioden, fra 125 mill. 
kroner i 2019 til 200 mill. kroner i 2022. Ved oppnåelse av dette resultatmålet vil det i løpet av 
2020 opparbeides en investeringsevne på ca. 200-300 mill. kroner, noe som i stor grad vil 
tilfredsstille det årlige re-anskaffelsesbehovet, planer for utvikling av behandlingstilbudet (nytt 
utstyr), samt oppsparing av egenkapital til fremtidige bygningsmessige utvidelser.  
 
De faste inntektene som Ahus foreløpig har mottatt fra Helse Sør-Øst viser en realvekst på ca. 
1,2 % eller ca. 65 mill. kroner i 2019. Veksten skyldes en oppdatering av den regionale 
inntektsmodellen og midler for å understøtte aktivitetsvekst. I tillegg kommer det en vekst i faste 
inntekter i 2019 på 545 mill. kroner som følge av at Ahus overtar Kongsvinger sykehusområde. 
Nominelt øker derfor de faste inntektene med ca. 15 % sammenlignet med 2018. 
 
I budsjett 2018 ble det ikke lagt noe omstillingskrav ut på divisjonene. Da var det mulig å dekke 
inn økte kostnader innenfor legemidler, IKT osv. med økte inntekter fra Helse Sør-Øst. I ØLP for 
2019-2022, er det nødvendig med økonomisk omstilling i hele foretaket for å kunne dekke inn 
økte kostnader og bygge nødvendig overskudd til investeringer. I 2019 er det i hovedsak disse 
faktorene som utløser omstillingsbehovet: 
 

• Vekst i legemiddelkostnader iht. prognoser fra Sykehusapotekene (40 mill. kroner) 
• Vekst i IKT-kostnader iht. budsjett fra Sykehuspartner (29 mill. kroner).  
• Kostnader for implementering av prioriterte områder i utviklingsplan 2030 (25 mill. 

kroner) 
• Økt overskuddskrav i 2019 på 15 mill. kr.   

 
Omstillingsbehovet som er lagt ut på divisjonene er i størrelsesorden 0,9 % i 2019, med et noe 
lavere omstillingskrav på psykisk helsevern for å støtte opp under prioriteringsregelen. 
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I denne saken fremlegges et budsjett for 2019 med et overskuddsmål på 125 mill. kr. Målet er i 
henhold til forventet økonomisk krav fra Helse Sør-Øst, og i henhold til foretakets ØLP for 2019.   
 
Konsekvensene av forslag til endelig økonomiske rammer fra Helse Sør-Øst innebærer reelt 
sett en bedring i rammebetingelsene med ca. 35 mill. kroner sammenlignet med forutsetningene 
i foretakets økonomiske langtidsplan.  
 
Noen av forutsetningene i ØLP knyttet til kostnadsvekst i 2018 har ikke slått til. Dette gjelder 
særlig legemiddelkostnadene som har hatt en betydelig svakere vekst i 2018 enn det som var 
lagt til grunn i budsjettet. Legemiddel-potten i ØLP på 40 mill. kr kan derfor i hovedsak 
omdisponeres til andre formål i 2019. 8 mill. kroner omdisponeres til å dekke ekstra kostnader til 
behandlingshjelpemidler og 20 mill. kr benyttes til å finansiere økt aktivitet på Nordbyhagen 
knyttet til Kongsvinger-pasienter. Resterende 12 mill. kr benyttes som opprinnelig planlagt til å 
styrke legemiddelbudsjettet. 
 
I ØLP ble det satt av uspesifiserte budsjettmidler til å dekke kostnader knyttet til Kongsvinger-
aktivitet på Nordbyhagen. Høsten 2018 har det vært en prosess i foretaket for å finne de 
økonomiske konsekvensene av at en del områdepasienter fra Kongsvinger kommer til 
Nordbyhagen i 2019. Det har vært fokusert på den netto aktivitetsendringen som finner sted når 
Vestby pasientene går ut og Kongsvinger-pasienter kommer inn. Overordnet netto 
aktivitetsvekst er marginal, men noen divisjoner får en betydelig aktivitetsvekst (blant annet 
barne- og ungdomsklinikken og kirurgisk divisjon). I tillegg vil det bli økt etterspørsel etter 
diagnostiske tjenester i Divisjon for diagnostikk og teknologi. Ser man Kongsvinger-endringen 
separat så vil det ligge inntekter i inntektsmodellen til å dekke disse ekstra kostnadene, men 
med en reduksjon i basisinntekt knyttet til Vestby overføringen på 150 mill. kr så utfordres det 
økonomiske handlingsrommet. Det er delt ut til sammen ca. 50 mill. kr til dette i budsjett 2019, 
men innspillene fra divisjonene var i størrelsesorden dobbelt så store. Størrelsen på den 
økonomiske risikoen er vanskelig å kvantifisere før vi får erfaring med hvor mye aktivitet som 
kommer, og hvor stor andel av denne vi kan ta innenfor eksisterende kapasitet. 
 
Samlede økonomiske tiltak i foretaket summeres til ca. 116 mill. kr i budsjettet for 2019. I tillegg 
kommer Kongsvinger inn til Ahus med en økonomisk utfordring på ca. 30 mill. kr fra 2018. 
Kongsvinger har også spesifisert flere tiltak for å komme i mål innenfor budsjettert ramme. 
 
Profilen på de divisjonsvise tiltakene som ligger i vedlegg 1 er vist i tabellen nedenfor. Også i 
2019 er det variabel lønn og innleie som står for den største andelen av totalen. Kategorien 
pasientforløp går på tiltak som skal redusere liggetid/liggedager, og man kan jo også si at 
denne effekten går delvis mot lønn, og kanskje delvis mot økte inntekter hvis man kan behandle 
flere pasienter med samme bemanning. 
 

 
 

Type kostnad/inntekt
Beløp              

(1000 kr)
Aktivitetsvekst 21 818
Diverse 6 593
Fast lønn 12 935
GP-kostnader 14 910
Pasientforløp 7 764
Varekost 5 072
Variabel lønn/innleie 47 041
Total 116 133
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3 Virkemidler for oppnåelse av resultatmål 
 
Budsjettprosessen i divisjoner, klinikker og staber har som beskrevet i vedlegg 1 resultert i 
konkrete budsjettiltak med en samlet økonomisk effekt i 2019 på ca. 145 mill. kr (inkl. 
Kongsvinger).  
 
Som for tidligere år er budsjettiltakene i 2019 definert på divisjon, klinikk, avdeling og 
seksjonsnivå. For å støtte gjennomføringen av disse tiltakene er det videreført noen 
foretaksovergripende prosesser samt innført noen nye virkemidler. Dette er i sum virkemidler 
som skal bidra til gjennomføring av tiltakene definert i hver enkelt divisjons, klinikks og avdelings 
budsjettiltak.   
      

3.1 Kontinuerlig forbedring og resultatsikring 
Det er et forsterket fokus på kontinuerlig forbedring og resultatsikring i hele virksomheten. I 
tillegg til det etablerte oppfølgingsregimet, startet sykehusledelsen i oktober 2017 særskilte 
månedlige resultatsikringsmøter på økonomi, hvor divisjonene i hele 2018 har blitt fulgt opp på 
resultater knyttet til variabel lønn og innleie. Per september 2018 har foretaket en reduksjon i 
disse kostnadene sammenliknet med 2017 på ca. 7 mill. kr, og sannsynligvis er effekten noe 
større enn dette også fordi ny legeoverenskomst genererer flere vakansvakter. Dermed er ikke 
tallene 100% sammenliknbare på variabel lønn. Mot slutten av 2018 kommer den planlagte 
bemanningspoolen opp med full effekt (20 stillinger) og dette er tenkt å gi divisjonene ekstra 
drahjelp i arbeidet med å redusere de dyre løsningene.   
 

3.2 Sikre god utnyttelse av Kongsvinger sykehus 
Kongsvinger sykehus kommer med stor sannsynlighet over til Ahus 1. februar med relativt lav 
kapasitetsutnyttelse. I 2018 har belegget på sengene i somatikken per september 2018 vært 
71%. Dette er hovedgrunnen til et svakt økonomisk resultat på Kongsvinger. Gitt presset på 
senger, overvåkningskapasitet m.m. på Nordbyhagen er det viktig at foretaket i 2019 klarer å få 
en bedre utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger. Det jobbes allerede med løsninger som kan 
sørge for at flere pasienter fra Ahus sitt opptaksområde går til Kongsvinger og hvis det lar seg 
gjennomføre kommer dette til å bli implementert allerede før overføringsdatoen 1. februar. 

3.3 Oppfølging av legemiddelkostnader  
Legemiddelprosjektet som ble startet i 2016 har vært aktivt også i 2018. I 2019 planlegges det å 
legge oppfølgingen inn i normal drift. Det vil være dedikerte ansatte fra helsefag og økonomi 
som følger opp resultater fra LIS-anbudene, og tar kontakt med aktuelle fagmiljøer for å finne ut 
om det skal gjøres bytte av medikamenter og hva som skal til for å bytte på alle aktuelle 
pasienter.  
 
Et legemiddel som foretaket vil ha ekstra stort fokus på i 2019 er Humira, hvor patentet går ut 
før jul i 2018. Her er det forventet store besparelser når det blir konkurranse i markedet og Ahus 
bruker årlig 32-35 mill. kr bare på dette ene legemiddelet. 
 
I 2019 omlegges også driften ved onkologisk poliklinikk for blant annet å redusere svinn på 
legemiddelkostnader. På grunn av det store volumet av kurer som gis på denne poliklinikken 
daglig, så må kurene i stor grad produseres på forhånd hos apoteket. Hvis pasienten ikke 
passerer blodprøver og legekontroll så må kuren kasseres. I 2019 er planen at de fleste 
pasientene skal klargjøres for kur dagen før, og at man dermed kun produserer de kurene som 
faktisk skal gis dagen etter. 
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3.4 Standardisering av kostnadsprinsipper og -nivåer (hverdagsrasjonalisering) 
Kostnadsprinsipper etablert i 2014 videreføres, og status på de kontiene som man kan knytte 
direkte opp mot prinsippene følges opp på divisjons- og avdelingsnivå i budsjettprosessen. 
 
 
4 Forslag til budsjett 2019 

4.1 Aktivitet somatikk 2019 
Plantallene er i all hovedsak basert på faktisk aktivitetsnivå i 2018, korrigert for kjente endringer 
i 2019. Den største endringen er overføring av Kongsvinger som innebærer aktivitet som utføres 
ved Kongsvinger sykehus, samt innfasing av områdepasienter fra Glåmdalskommunene til 
Nordbyhagen fra 1.februar 2019.  
 
Aktivitetsbudsjettet bygger foreløpig på 2018 logikk og vektsett. Det er forutsatt fortsatt kjøp av 
tjenester tilsvarende dagens nivå fra Diakonhjemmet sykehus. Samlet legges det opp til en 
vekst på 1,7 % sammenlignet med plantallene for 2018, og 2,4 % sammenlignet med prognose 
2018 (målt i antall DRG-poeng) eksklusive Kongsvinger sjukehus. Det er forutsatt en gradvis 
innfasing av pasienter fra KOS-området som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved 
sykehus i Sykehuset Innlandet. Det innebærer at ca. 70% av totalvolumet vil innfases Ahus i 
løpet av 2019. Det legges opp til en sterkere vekst innen poliklinikk enn døgnaktivitet.  
 
 

 
 
 
Innenfor kirurgisk divisjon er plantallene lagt etter prognose 2018 korrigert for netto effekt av 
tilgang fra Kongsvinger og bortfall av Vestby. Pasienttilgangen fra Kongsvinger vil for kirurgisk 
divisjon være større enn bortfallet av pasienter fra Vestby. Divisjonen opplever at 
operasjonskapasiteten allerede i dag utnyttes tilnærmet maksimalt og det vurderes alternativer 
for å øke operasjonskapasiteten noe. Det vurderes også hvilke pasientgrupper som kan gå til 
Kongsvinger. Uansett er det en risiko for økte ventelister, fristbrudd og økte 
gjestepasientkostnader i forbindelse med en økning i antall pasienter på Nordbyhagen. 
 

Ah u s eksl.  K OS

Om s
Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9

E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Døgn 68 694          67 281            66 215          -1,6 % 69 049            68 314            68 875          0,8 % 217 499         219 132         218 954       -0,1 %

Dag 33 905          33 888            34 669          2,3 % 6 707               6 855               7 105             3,6 % 843                   3                         2                       -33,3 %

Pol 309 210       302 681         320 023       5,7 % 16 732            16 666            18 036          8,2 % 752                   604                   616                 2,0 %

To t alsu m 4 1 1  8 0 9  4 0 3  8 5 0   4 2 0  9 0 7  4 , 2  % 9 2  4 8 8     9 1  8 3 6     9 4  0 1 6    2 , 4  % 2 1 9  0 9 4   2 1 9  7 3 9   2 1 9  5 7 2  -0 , 1  %

K OS

Om s
Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9

E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Døgn -                  -                    6 939             -                    -                    7 698             -                     -                    25 318          

Dag -                  -                    6 566             -                    -                    1 227             -                     -                    -                  

Pol -                  -                    49 550          -                    -                    1 915             -                     -                    -                  

To t alsu m -           -            6 3  0 5 5    -            -            1 0  8 3 9    -            -            2 5  3 1 8    

Ah u s in k l K OS

Om s
Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9

E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Bu d  2 0 1 8 P ro g 2 0 1 8 Bu d  2 0 1 9
E % P 1 8  
vs B1 9

Døgn 68 694          67 281            73 154          8,7 % 69 049            68 314            76 573          12,1 % 217 499         219 132         244 272       11,5 %

Dag 33 905          33 888            41 235          21,7 % 6 707               6 855               8 331             21,5 % 843                   3                         2                       -33,3 %

Pol 309 210       302 681         369 573       22,1 % 16 732            16 666            19 951          19,7 % 752                   604                   616                 2,0 %

To t alsu m 4 1 1  8 0 9  4 0 3  8 5 0   4 8 3  9 6 2  1 9 , 8  % 9 2  4 8 8     9 1  8 3 6     1 0 4  8 5 5  1 4 , 2  % 2 1 9  0 9 4   2 1 9  7 3 9   2 4 4  8 9 0  1 1 , 4  %

An t all D RG-vekt L igged ager

An t all D RG-vekt L igged ager

An t all D RG-vekt L igged ager
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Innenfor ortopedi er plantall for elektive døgnpasienter lagt basert på operasjonskapasitet samt 
prognose 2018. Plantall for akutte døgnpasienter er lagt som et snitt av siste 3 år, og 
dagbehandling og poliklinikk basert på prognose 2018. Ryggoperasjoner er flyttet fra Ski DKS til 
Nbh DKS, og dette bidrar til økt dagkirurgi indeks siden rygg-inngrepene tidligere lå som 
døgnopphold i 2018.  
 
På Kvinneklinikken er plantallene innenfor gynekologi lagt etter prognose for 2018. Plantall på 
føden er lagt lik budsjett 2018, noe høyere enn prognose og er basert på overtakelse av 
Kongsvinger hvor fødende som tidligere har blitt henvist til OUS nå vil bli henvist til Ahus. 
 
I Medisinsk divisjon er plantallene basert på prognose 2018. Befolkningsvekst er lagt til, og med 
korrigering for utfasing av Vestby og innfasing av Kongsvinger er det benyttet et utgangspunkt 
med 1 % vekst innenfor hvert fagområde. Analysene av pasientstrømmene viser noe variasjon 
mellom de medisinske fagområdene, noe som er hensyntatt i arbeidet med de avdelingsvise 
plantallene. Veksten er planlagt til 2,4 % i forhold til prognose 2018. Noe av den ekstra veksten 
på poliklinikk er grunnet omlegging fra 1 til 2 opphold for fagområdene onkologi og 
blodsykdommer. Årsaken til omleggingen er basert på en samlet vurdering at dette vil gi bedret 
pasientflyt, bedret kapasitetsutnyttelse av behandlingsstolene, redusert ventetid for pasienten 
på behandlingsdagen, samt redusert kassasjon av medikamenter. Gitt disse tallene er planlagt 
gjennomsnittlig belegg (senger i drift) 97 %. Divisjonen jobber hele tiden med å redusere 
gjennomsnittlig liggetid for å ha kontroll på beleggsituasjonen. 
 
Aktiviteten i 2018 på Barne- og ungdomsklinikken er prognostisert tilnærmet lik budsjett. Det er i 
2019 lagt opp til en aktivitet tilsvarende prognose 2018 justert for en netto aktivitetsøkning 
knyttet Vestby/Kongsvinger, noe økt aktivitet knyttet til to nye intermediærsenger og en liten 
aktivitetsvekst knyttet til behandlingsforløp for ervervet hjerneskade. Kongsvinger har ikke egen 
barneavdeling, men kun poliklinisk aktivitet og barselundersøkelse med 1 barnelege. BUK 
overtar med få unntak hele lokalsykehusfunksjonen, i tillegg til områdesykehusfunksjoner. 
Forventet økning i aktiviteten er beregnet ut fra tilgjengelige aktivitetsdata fra SI.  
 
Kongsvinger har i dag en aktivitet som er lavere enn budsjett 2018. For 2019 har sykehuset lagt 
til grunn en økt aktivitet som er i hovedsak er basert på 1 kirurgisk og 2 indremedisinske 
pasienter pr dag. I tillegg er det lagt inn en økning i antall proteser fra 8 til 11 pr uke i 40 uker. 
Dette tiltaket var planlagt som en konsekvens av gjenåpning av helgestengt ortopedisk 
sengepost med virkning fra 1.10.2018. Sykehuset har i 2018 foretatt kapasitetsberegninger i 
forhold til sengekapasitet og sengebehov, og med planlagt økt aktivitet i 2019 vil sykehuset ha 
et gjennomsnittsbelegg på 86% gjennom året. 
 

4.2 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB 2019 
 
Døgnaktivitet 
Plantall før tillegg av aktivitet fra Kongsvinger DPS døgn, er korrigert for avvikling av 4 
døgnplasser ved DPS Follo som følge av overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold 
sykehusområde. Liggedøgn ved BUP er korrigert for økning i aktivitet i nåværende enhet i Ahus 
som følge av utvidelsen av sykehusområdet i 2019. Det er også innarbeidet en økning i aktivitet 
og kapasitetsutnyttelse ved TSB døgntilbud (avrusning, utredning og korttidsbehandling). 
 
Som følge av begrenset kapasitet innen psykosebehandling og alderspsykiatri, inngås avtale 
med Sykehuset Innlandet om kjøp av kapasitet inn psykosebehandling tilsvarende 7 
døgnplasser og liggedøgn tilsvarende 1,5 døgnplass innen alderspsykiatri. 
 
Poliklinisk aktivitet 
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Divisjon psykisk helsevern reduserte kapasiteten ved lokalbaserte tilbud i Ski ved henholdsvis 
DPS Follo (poliklinikk og døgntilbud), ARA Follo (poliklinikk) og BUP (poliklinikk) i forbindelse 
med at Vestby kommune ble overført til Sykehuset Østfold sykehusområde 2. mai 2018. Det er 
lagt til grunn at ekstraordinær reduksjon i kapasitet poliklinikk (rekrutteringsproblemer) med 
derav følgende lavere produksjon enn forventet i 2018 ikke vil videreføres inn i 2019. Det er 
videre lagt til grunn vekst i poliklinisk aktivitet med 1,8 % i forhold til korrigerte plantall for 2018 
før tillegg av aktivitet fra DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger. 
 

 

4.3 Status prioriteringsregel 
 
I tabellene under er status i forhold til prioriteringsregel oppsummert. Den første tabellen viser 
status mot budsjett 2018, den andre viser status mot estimat per oktober 2018. Det er lagt inn 
justeringer for endringene i opptaksområde (Vestby og Kongsvinger) som er avstemt mot 
Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet for at man skal kunne sammenlikne 2019-tallene 
med 2018.  
 

 
 
Tabellene over viser at prioriteringsregel for plantall 2019 oppfylles for alle tre områder 
sammenliknet mot estimat/prognose 2018, men at bare VOP oppfyller kravet om sterkere vekst 
hvis vi sammenlikner 2019 plantallene mot budsjett 2018. 
 
Tallene i tabellen er sykehusopphold som er det vi rapporterer til HSØ. De andre 
aktivitetstallene i denne saken er avdelingsopphold. 

O mr
O ms. Aktiv itet B 2018 P 2018 B 2019

E % P18-
B19

B KO S 
2019

B2019 ink 
KO S

E % P18-
B19

Antall utskrivninger døgnbehandling 3 780            3 789            3 748            -1,1 % 257            4 005            5,4 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 62 708         62 961         56 044         -12,3 % 4 402         60 446         -4,2 %
Antall ISF-poeng 17 772         17 923         19 114         6,2 % 1 977         21 091         15,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner 137 544       132 319       140 236       5,6 % 14 292      154 528       14,4 %
Antall utskrivninger døgnbehandling 106               103               121               14,6 % 121               14,6 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 7 500            7 500            9 819            23,6 % 9 819            23,6 %
Antall ISF-poeng 23 401         23 822         24 057         1,0 % 1 585         25 642         7,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner 77 780         75 500         76 245         1,0 % 4 714         80 959         6,7 %
Antall utskrivninger døgnbehandling 845               845               914               7,5 % 914               7,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 19 345         18 851         18 652         -1,1 % 18 652         -1,1 %
Antall ISF-poeng 4 288            2 927            3 187            8,2 % 685            3 872            24,4 %
Antall polikliniske konsultasjoner 29 195         27 195         28 150         3,4 % 4 288         32 438         16,2 %
Antal l  utskrivninger døgnbehandling 4  731       4  737       4  782       0 ,9  % 257        5  039       6 ,0  %
Antal l  l iggedøgn døgnbehandling 89  553     89  312     84  514     -5 ,7  % 4 402     88  916     -0 ,4  %
Antal l  ISF-poeng 45 460     44  672     46  357     3 ,6  % 4 247     50  604     11 ,7  %
Antal l  pol ik l in iske konsultasjoner 244  519   235  014   244  631   3 ,9  % 23 294   267  925   12 ,3  %

VO P
Døgn

Pol

BUP
Døgn

Pol

TSB
Døgn

Pol

Tot.
Døgn

Pol

Mot budsjett 2018
Område Budsjett 2018 Reduksjon Vestby Økning Kongsvinger "Ny 2018" bud Budsjett 2019 Endr.
Somatikk 297 995 -7 296 57 430 348 129 353 850 1,6 %
VOP 137 559 -3 265 14 502 148 796 154 528 3,9 %
BUP 77 786 -1 911 4 808 80 683 80 959 0,3 %
TSB 29 195 -512 4 362 33 045 32 438 -1,8 %
TOTAL 542 535 -12 984 81 102 610 653 621 775 1,8 %

Sum PHV 244 540 -5 688 23 672 262 524 267 925 2,1 %

Mot estimat per oktober 2018
Område Estimat 2018 Reduksjon Vestby Økning Kongsvinger "Nytt 2018" bud Budsjett 2019 Endr.
Somatikk 297 995 -7 296 57 430 348 129 353 850 1,6 %
VOP 133 019 -3 265 14 502 144 256 154 528 7,1 %
BUP 76 386 -1 911 4 808 79 283 80 959 2,1 %
TSB 27 045 -512 4 362 30 895 32 438 5,0 %
TOTAL 534 445 -12 984 81 102 602 563 621 775 3,2 %

Sum PHV 236 450 -5 688 23 672 254 434 267 925 5,3 %
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4.4 Forslag til budsjett 2019 
 
Foreløpig resultatbudsjett er vist i oppstillingen under, men eventuelle endringer som følge av 
endelige inntektsrammer fra Helse Sør-Øst og effekt av nytt logikk og vektsett vil innarbeides 
når det foreligger.  
 
I tråd med ambisjonene i økonomisk langtidsplan budsjetteres det med et overskudd på 125 
mill. kroner for 2019. 
 

 
  

Ahus totalt Bud 2018
Prog 2018 pr 

30 .09
Bud 2019

Endr % Bud 
2018

Endr % Prog 
2018 pr 

30 .09

Endr # 
Budsjett 

2018

Endr # Prog 
2018

 t
Basisramme 5 608 374 5 563 975 6 463 067 15,2 % 16,2 % 854 694 899 093

Kvalitetsbasert finansiering 40 509 40 505 40 278 -0,6 % -0,6 % -231 -227

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 1 648 737 1 634 797 1 899 352 15,2 % 16,2 % 250 615 264 555

ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 362 028 364 842 443 474 22,5 % 21,6 % 81 445 78 631

ISF-refusjon poliklinisk PVH/TSB 108 891 106 712 154 570 42,0 % 44,8 % 45 680 47 858

ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler 145 223 167 295 170 493 17,4 % 1,9 % 25 270 3 198

Utskrivningsklare pasienter 8 174 13 068 29 184 257,0 % 123,3 % 21 009 16 116

Gjestepasienter 24 589 24 157 28 047 14,1 % 16,1 % 3 458 3 890

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 153 537 159 489 127 596 -16,9 % -20,0 % -25 941 -31 893

Polikliniske inntekter 144 791 136 879 154 863 7,0 % 13,1 % 10 072 17 984

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 0 1 085 0 -100,0 % 0 -1 085

Andre øremerkede tilskudd 205 194 199 303 176 533 -14,0 % -11,4 % -28 661 -22 770

Andre driftsinntekter 320 442 338 020 364 863 13,9 % 7,9 % 44 421 26 843

Totalt DRIFTSINNTEKTER 8 770  489 8 750  128 10 052  320 14,6  % 14,9  % 1 281  832 1 302  193

Kjøp av offentlige helsetjenester -51 331 -63 930 -70 195 36,7 % 9,8 % -18 864 -6 265

Kjøp av private helsetjenester -127 209 -153 395 -156 447 23,0 % 2,0 % -29 238 -3 052

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen -1 145 000 -1 109 425 -1 367 629 19,4 % 23,3 % -222 630 -258 205

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 -57 739 -65 390 -61 482 6,5 % -6,0 % -3 744 3 908

Konserninterne gjestepasientkostnader -678 233 -689 430 -947 715 39,7 % 37,5 % -269 482 -258 285

Lønn til fast ansatte -3 926 145 -3 892 835 -4 430 667 12,9 % 13,8 % -504 522 -537 833

Overtid og ekstrahjelp -277 353 -325 575 -320 450 15,5 % -1,6 % -43 097 5 125

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -674 350 -613 438 -672 517 -0,3 % 9,6 % 1 833 -59 079

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 253 099 268 897 271 432 7,2 % 0,9 % 18 333 2 535

Annen lønn -652 246 -664 397 -714 921 9,6 % 7,6 % -62 675 -50 524

Avskrivninger -382 238 -380 626 -354 069 -7,4 % -7,0 % 28 169 26 557

Andre driftskostnader -865 756 -896 479 -1 047 889 21,0 % 16,9 % -182 133 -151 410

Totalt DRIFTSKO STNADER -8  584  501  -8  586  022  -9  872  551  15 ,0  % 15,0  % -1  288  051 -1  286  529

Finansinntekter 2 516 3 084 2 516 0,0 % -18,4 % 0 -568

Finanskostnader -78 504 -75 248 -57 285 -27,0 % -23,9 % 21 219 17 963

Totalt FINANSRESULTAT -75  988  -72  164  -54  769  -27 ,9  % -24,1  % 21 219 17 395

 t
Totalt 110  000 91 941 125 000 13,6  % 36,0  % 2 548  663 33 059
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4.5 Økonomiske prioriteringer inn mot utviklingsplanen i budsjett 2019 
I økonomisk langtidsplan ble det avsatt 25 mill. kr. til omprioriteringer i driftsbudsjettet for å iverksette 
utviklingstiltak for å realisere de langsiktige målene i utviklingsplanen. Prosessen med å prioritere 
satsingen i 2019 er beskrevet i årshjulet avsnitt 2.1.  For 2019 er følgende satsinger innarbeidet i 
driftsbudsjettet: 
 
Tiltak Kommentar Investering Netto 

driftskost 

Trombektomi 
 

• Internt prosjekt gjennomført.  
• Vedtak Helse Sør-Øst 14.jun 2018 
• Implementeringsprosjekt iverksatt 
• Opptaksområdet for trombektomi vil 

omfatte også Innlandet (totalt 900.000 

1,4 mill 
 

-2,6 mill 

Utvidet 
dialysekapasitet 

• Etablering av ny dialyseenhet i Nye Nord 
• Gir nye arealer for pasientopplæring ift 

hjemmedialyse og selvdialyse 
• Strategisk viktig ift mulig samlet rokade 

for behandlingsareal i hovedbygg  
• Forutsetter god beslutningsprosess for å 

håndtere effekter av rokader i Nye Nord 

25,0 mill 
 

-3,2 mill 

PET/CT 
 

• Volum gir forsinkelser i diagnostikk 
• Utsettelse av byggestart strålebygg til 

2024 reduserer mulighet til samtidighet i 
byggeprosess   

• Investering bygg 2019, utstyr 2020 
• Business case gir driftsøkonomi i balanse 

ved trinnvis ibruktagelse av PET 

53,0 mill 
(bygg 2019, 
utstyr 2020) 

 

0,0 mill 

Kritisk syke pasient. 
Trinn 1: intermediær 

• Etablere 4 kirurgiske intermediærsenger 
• Anslag for investerings- og bemannings-

behov (22 årsv) kvalitetssikres i eget 
delprosjekt ila høsten 2018   

6,2 mill -12,0 mill 

Selvstendig  
PCI-senter: 
Trinn 1, drift 24/7   

• Avtale med OUS og HSØ om etablering 
av selvstendig PCI-senter juni 2019  

• Søkt godkjenning fra Helse Sør-Øst  
• Trinn1 ved etablering av senteret er å 

utvide dagdriften til ø-hjelp 24/7 

0,0 mill 0,0 mill 
 

(inkl. drift av 
døgnsenger) 

Kapasitet MR • Økt bemanning for å utnytte 
maskinkapasitet dagens MR 

0,0 mill -2,2 mill 

Øke poliklinisk 
kapasitet VOP, BUP 
og TSB 
 

• Nødvendig å øke både produktivitet og 
kapasitet for å oppfylle prioriteringsregel 

• Rekruttering bør starte høsten 2018 for å 
sikre at kapasitet er på plass fra 2019 

0,0 mill -4,0 mill 

Forskningsstøtte • Ivareta internkontroll og GDPR 0,0 mill -1,0 mill 

Vedtak prioriteringer 2019 iht utviklingsplanen 31,2 mill -25,0 mill 
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4.6 Investeringer 2019 
 

4.6.1 Vedtatt investeringsbudsjett 2019 
Styret behandlet i møtet i oktober sak om prioritering av investeringer i 2019 (sak 78/18) og 
vedtok investeringsbudsjettet for 2019 innenfor en økonomisk ramme på 208,7 mill. kr. 
 
I kapittel 4.4. er alle de økonomiske prioriteringene inn mot utviklingsplanen spesifisert (også 
investeringene). Videre er det prioritert utskifting av driftskritisk utstyr og anlegg, HMS-tiltak, 
regionale IKT-prosjekter og pott til løpende havarier (Break-down). 
 

 
 
Fordelt på investeringskategorier med forutsetningen om at break-down i hovedsak gjelder MTU 
så blir fordelingen av investeringsbudsjettet for 2019 som følger: 
 

 
 

4.6.2 Kort om etterslep og evne til re- og nyinvesteringer 
Ahus har gjennom flere år hatt lav reinvesteringsevne sett i forhold til årlige avskrivninger. Årlige 
reinvesteringer (ca. 100 mill. kroner) har vært om lag 25% av årlige avskrivninger, men som for 
2019 øker til om lag 50 %. Dette er nødvendigvis ikke et godt mål på behovet for re- og 
nyinvesteringer.  
 
Når det gjelder medisinteknisk utstyr benyttes ofte alder på utstyrsparken som et mål for 
investeringsbehov. Helseforetakenes tilstand på utstyrsparken varierer betydelig, og 
gjennomsnittlig alder på alt medisinteknisk utstyr i regionen oppgis å være 9,5 år ved årsskiftet 
2017/2018, og hvor Ahus har en gjennomsnittsalder på 7,8 år.  
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Regionalt kompetansesenter for samordning av MTU investeringer i HSØ har, basert på dagens 
MTU-park ved Ahus, foretatt simuleringer av aldersutviklingen gitt ulike investeringsnivåer frem 
til 2036. 
 
Simuleringene viser at et årlig investeringsnivå på om lag 50 mill. kr årlig vil øke verdivektet 
snittalder fra 7,2 år i 2018 til 17 år i 2036. Økes investeringsnivået til 120 mill. kr årlig vil 
snittalderen bare øke noe i perioden (8,3 år i 2036). Økes det årlige investeringsnivået 
ytterligere til 150 mill. kr vil snittalderen gradvis falle i perioden til 4,4 år i 2036. I økonomisk 
langtidsplan 2019-38 har Ahus innarbeidet en ambisjon om å gradvis øke investeringsnivået i 
perioden i takt med økt overskudd. Det innebærer blant annet at investeringsnivået på MTU 
øker gradvis opp til 150 mill. kr fra 2025.   
 
Når det gjelder eiendomsmassen benyttes ofte tilstandsgrader som grunnlag for estimere 
behovet for verdibevarende vedlikehold. I NOU 2016:25 «Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?» er faglig anbefalt 
nivå for å sikre et verdibevarende vedlikehold satt til om lag 250 kroner pr. m2 (definert etter NS 
3454) av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).  
 
Ahus disponerer i dag ca. 263.000 m2 (før overtakelse av Kongsvinger), hvor egeneid utgjør om 
lag 225.000 m2 og 38.000 m2 leies. Basert på anbefalingen burde derfor Ahus benytte mellom 
55-60 mill. kr årlig for å sikre et verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Mindre 
vedlikehold som løpende kostnadsføres i resultatregnskapet har de siste årene vært ca. 20 mill. 
kr årlig. I tillegg har investeringsnivået i bygg og eiendom variert noe de siste årene, men langt 
under 35-40 mill. kr som anbefalingene skulle tilsi. I 2019 økes investeringsnivået betydelig, 
men beløpet skal finansiere mer enn bare eiendomsmassen i form av teknisk infrastruktur, 
senger og utvidelser. I økonomisk langtidsplan 2019-38 ble det lagt opp til et investeringsnivå 
innen bygg og anlegg på ca. 70 mill. kr årlig hvert år frem til 2023, som gradvis øker til ca. 100. 
mill. kr etter 2023. 
 
Vurderingene knyttet til verdibasert vedlikehold og gjennomsnittsalder på utstyr i avsnittene over 
er eksklusive Kongsvinger. Det er estimert et vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen på 
Kongsvinger på ca. 330 mill. kr og tilstandsvurderingen er betydelig lavere der enn på 
Nordbyhagen. 

4.7 Likviditetsutviklingen 
I prinsippet er likviditeten regionalt styrt. Dette innebærer at foretaket ut fra de økonomiske 
rammer gitt fra Helse Sør-Øst får tildelt likviditet til drift og håndtering av avdrag på langsiktige 
lån. I tillegg er foretaket foreløpig tildelt 141 mill. kroner i likviditet til investeringer, inkludert 
likviditet til EK-innskudd i pensjonskassene (budsjettert til 30 mill. kroner).  
 
I slutten av oktober har foretaket en positiv bankbeholdning på 23,8 mill.kr. Årsaken til positiv 
saldo er i hovedsak 123,7 mill. kr for salg av Ski sykehus i februar 2018. I tillegg spiller lavere 
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varekostnader også inn. Driftskredittrammen er per i dag på 489 mill.kr. Foretaket har ved noen 
få anledninger benyttet denne i 2018, og rentekostnadene er akkumulert 191.000 kr, hvorav 
mesteparten påløp i januar (før salget av Ski). 
 
5 Økonomisk risiko  
 
Foretakets plan- og budsjettprosess i 2019 innebærer at foretaket må fortsette å omstille seg for 
å oppnå bedre økonomiske resultater.  
 
Som det fremgår av denne saken inklusive vedlegg, vurderes de mest kritiske forhold for 
oppnåelse av budsjettbalanse i 2019 å være: 
 

• Få kontroll på variable lønnskostnader og kostnader til ekstern innleie 
Per oktober har foretaket et akkumulert avvik på disse kostnadene på til sammen   
-48 mill. kroner, men et nesten like stort positivt avvik på fast lønn og sykerefusjoner. I 
tillegg har de faktiske kostnadene i 2018 gått ned fra 2017 (ca. 7 mill. kr) til tross for ny 
legeoverenskomst som øker kostnadene inneværende år. Det er spilt inn over 40 mill. 
kr i ulike budsjettiltak rettet mot disse kostnadene i 2019. Fokuset og oppfølgingen fra 
2018 vil derfor fortsette i 2019.   
 
 

• Gjestepasientkostnader (planer for å øke egendekningen) 
Foretaket har en stor økonomisk eksponering i forhold til svingninger i gjestepasient-
kostnader. I 2018 har vi sett at ortopedisk klinikk har fått en vesentlig reduksjon i sitt 
gjestepasientkjøp, mens kjøpet innenfor psykisk helsevern øker. I 2019 planlegger 
foretaket å etablere egne tilbud innenfor Helse og arbeid (tidligere Raskere Tilbake). 
Dette vil på sikt bidra til redusert gjestepasientkjøp. Ellers vil foretaket re-etablere dialog 
med SSE for å se på tiltak som kan sørge for at gjestepasientkostnadene herfra kan 
reduseres til 2017-nivå. Fokus på den elektive aktiviteten fortsetter i 2019, og det blir 
spesielt viktig at foretaket klarer å ta unna områdepasientene fra Kongsvinger slik at 
dette ikke øker gjestepasientkostnadene. 

 
 

• Sikre en god utnyttelse av kapasiteten på Kongsvinger sykehus 
Som nevnt i kapittel 3.2. må ledig kapasitet på Kongsvinger utnyttes i 2019. Innen de 
kirurgiske fagene vil det kunne bety at vi kan behandle flere elektive pasienter på 
Nordbyhagen, og mange av områdepasientene på Kongsvinger er av denne typen. 
Klarer vi å ta disse pasientene innenfor eksisterende kapasitet så vil det være noe som 
bidrar til effektivisering for Ahus totalt sett. Innenfor de medisinske fagene kan et noe 
lavere press på senger og bemanning på Nordbyhagen bidra til reduserte kostnader til 
f.eks variabel lønn. Det er vanskelig å si før overføringen hvor lett eller vanskelig det blir 
å få dette til, men dette blir et viktig fokusområde i 2019. 

 
• Etablere gode rutiner og tett oppfølging av registrering og fakturering av 

utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern.  
Basisinntekt i 2019 er redusert med 17,6 mill. kr på grunn av denne endringen. 
Erfaringene fra innføringen av samme ordning innenfor somatikk for noen år siden, tilsier 
at det er krevende å fakturere utskrivningsklare liggedøgn som tilsvarer det trekket 
foretaket har fått i basis. 
 
 

Foretaket har i budsjettprosessen arbeidet med utfordringsbildet fra ØLP, og divisjonene har 
ikke fått ytterligere omstillingsutfordringer utover dette. Flere divisjoner har en styringsfart inn i 
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2019 som er et stykke unna budsjett. Her har det blitt jobbet godt med tiltak, men den 
økonomiske risikoen i budsjett 2019 er fortsatt betydelig på 2-3 divisjoner. Ytterligere detaljer på 
dette finnes i vedlegg 1. 
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Mål og budsjett 2019  
Psykisk helsevern 

1) Mål 2019  
 

Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Mål 1 Redusere innleiekostnad leger pr måned med 20 % 2,7 mill. 2,2 mill. 
Mål 2 Redusere kostnader variabel lønn med ca. 5 % 6,4 mill. 6,1 mill. 
Mål 3 Vekst i poliklinisk aktivitet etter utvidet opptaksområde– ISF-poeng 3 808 4 217 

 
Kort omtale av tiltakene for å oppnå målene. 

• Bedre rekruttering og tydeliggjøre legeoppgaver. 
• Vurdere vikarpool ved avd. akuttpsykiatri. 
• Oppfølging av bemanningsplaner og kontroll med aktivitetsavhengig ressursforbruk i døgnposter. 
• Kontroll med ressursbruk, ventetid og produktivitet i poliklinikkene. 

 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
50 45 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,7 % <1 % 
- 93 % av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 98 % >95 % 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,4 % 7,8 % 
 
Kort omtale av tiltakene for å oppnå målene. 
Videreføre igangsatte og målrettede tiltak fra 2018: 

• Resultatsikring 
• Kontinuerlig forbedringsprosjekter i poliklinikken 

 

2) Aktivitet og kapasitet 
Poliklinisk aktivitet 

 
 
Divisjon psykisk helsevern reduserte kapasiteten ved lokalbaserte tilbud i Ski ved henholdsvis DPS Follo 
(poliklinikk og døgntilbud), ARA Follo (poliklinikk) og BUP (poliklinikk) i forbindelse med at Vestby 
kommune ble overført til Sykehuset Østfold sykehusområde 2. mai 2018. Tabellen viser plantall og 
prognose med og uten aktivitet knyttet til Vestby kommune. Det er lagt til grunn at ekstraordinær 
reduksjon i kapasitet poliklinikk (rekrutteringsproblemer) med derav følgende lavere produksjon enn 
forventet i 2018 ikke vil videreføres inn i 2019. Det er videre lagt til grunn vekst i poliklinisk aktivitet med 
1,8 % i forhold til korrigerte plantall for 2018 før tillegg av aktivitet fra DPS Kongsvinger og BUP 
Kongsvinger. 
  

KoS KoS Alder
2019  Økning i prosent  Økning i prosent 2019 2019

Plantall Prognose Plantall Prognose Plantall prog'18 vs plan '19 plan '18 vs plan '19 Plantall Plantall Plantall ISF poeng
VOP 137 544             131 506             135 137             129 122             139 736              7,6 % 3,3 % 14 292                     500                  154 529          21 091             
BUP 77 780               74 746               75 933               72 054               76 245                5,5 % 0,4 % 4 714                        -                   80 959             25 642             
TSB 29 195               26 139               28 744               25 685               28 150                8,8 % -2,1 % 4 288                        -                   32 438             3 872               

Sum DPH 244 519             232 391             239 815             226 861             244 131              7,1 % 1,8 % 23 294                     500                  267 926          50 604             

Inkl.Vestby
Totalt inkl KOS

2018 2018 - helårseffekt
Uten Vestby
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Døgnaktivitet 
 

 
 
Plantall før tillegg av aktivitet fra Kongsvinger DPS døgn, er korrigert for avvikling av 4 døgnplasser ved 
DPS Follo som følge av overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold sykehusområde. Liggedøgn 
ved BUP er korrigert for økning i aktivitet i nåværende enhet i Ahus som følge av utvidelsen av 
sykehusområdet i 2019. Det er også innarbeidet en økning i aktivitet og kapasitetsutnyttelse ved TSB 
døgntilbud (avrusning, utredning og korttidsbehandling). 
 
Som følge av begrenset kapasitet innen psykosebehandling og alderspsykiatri, inngås avtale med Sykehuset 
Innlandet om kjøp av kapasitet inn psykosebehandling tilsvarende 7 døgnplasser og liggedøgn tilsvarende 
1,5 døgnplass innen alderspsykiatri. 
 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Det er ingen spesielle utfordringer for divisjonen som helhet når det gjelder styringsfart. Merkostnader 
innleie av leger dekkes av innsparing i lønnsbudsjettet. Netto gjestepasientoppgjør er om lag i balanse, 
men representerer en usikkerhet, spesielt i forhold til årlige variasjoner i forhold til gjestepasientaktivitet 
Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Logikk og vektsett ISF for TSB har gitt en uventet 
mindreinntekt på Avdeling rus og avhengighet, men for øvrig er ISF inntekter som budsjettert. På 
sykehusavdelingene med helårsdrift er det imidlertid en utfordring med hensyn til forbruk variabel lønn, 
særlig i perioder med høyt pasientbelegg og problembelastning hos pasientene. 
 

Plan for økonomisk balanse 2019 –  
RAPPORTERING     

               
 

Type tiltak 
rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak 

iverksatt 
Antatt virknings-

tidspunkt 

PLAN  
årseffekt  

kroner 2019 

ESTIMERT årseffekt 
kroner 2019 

Status  
%-vis 

oppnåelse 

Styringsfart Redusert bruk av innleieleger   01.03.2019 -7,8 mill. -6,5 mill.  

Styringsfart Redusere variabel lønn  01.01.2019 
 

-3,6 mill. -3,6 mill.  

Styringsfart Økt fastlønn til leger erstatter innleieleger   01.03.2019 4,8 mill. 4,0 mill.  

Omstilling Effektiviseringstiltak   01.01.2019 -5,3 mill. -5,3 mill.  

SUM       -11,9 mill.  -11,4 mill.  

 
Beskrive samlet økonomisk risiko i tiltakene knyttet til gjennomføring (tid) og effekt (kr) og hvilke risikoreduserende tiltak 
som er planlagt. 

• Det er foretatt kartlegg av rekrutteringssituasjonen overleger ved de like poliklinikken og lagt 
planer for konkrete tiltak i samarbeid med HR etter samme modell som er gjennomført i DDT. 

• Det er igangsatt tiltak i forhold til rekruttering av fire nye behandlerstillinger. 
• Effektiviseringstiltakene er innarbeidet i avdelingenes budsjettrammer og vurderes som realistiske. 

 
 

Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn Utskrevne Liggedøgn
VOP 3 780              62 708        4 307             61 372             3 748            56 044          257                4 402             4 005            60 446          
BUP 106                 7 500          161                7 010               121                9 819             121                9 819             
TSB 845                 19 345        916                17 735             914                18 652          914                18 652          

Sum DPH 4 731              89 553        5 384             86 117             4 782            84 514          257                4 402             5 039            88 916          

Plantall totalt inkl KOS
2019

Plantall Prognose
2018

Plantall Ahus Plantall KOS
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4) Oppfølging og resultatsikring 
I divisjonens stab gjennomføres månedlig analyse status og utvikling av økonomiresultat pr avdeling og 
artsgrupper, gjestepasientoppgjør, poliklinikkinntekter, kapasitetsutnyttelse i døgnenhetene og aktivitet og 
produktivitet i poliklinikkene. En egen presentasjon gjennomgås av divisjonsdirektør i møte med stab, 
controller og eventuelt HR kontakt. 
 
I divisjonens ledermøte gjennomføres et månedlig resultatsikringsregime med hvor hver avdelingsleder 
gjennomgår status for økonomi, aktivitet, produktivitet, ventetid, fristbrudd mm, samt status for hver 
enkelt avdelings prioriterte handlingsmål. Behov for tiltak diskuteres i ledermøtet. 
 
Avdelingslederne har ansvar for gjennomføring av tiltak på grunnlag gjennomgangen av status. 
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Mål og budsjett 2019  
Kirurgisk divisjon 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2018) 
Mål 2019 

Mål 1 Redusere liggetid (ø.hjelp og elektiv) Ø.hjelp 3,87 
Elektivt 3,85 

3,5 
3,5 

Mål 2 Øke andel sammedagskirurgi (SDK) 50% 75% 
Mål 3 Redusere antall strykninger ved SOP og DKS  10,8 % 

10,6 % 
8,1 % 
9,1 % 

Mål 4 Øke utnyttelse av tilgjengelig operasjonskapasitet Ø.hjelp 30,3% 
Elektivt 48,4% 

Øke med 
minst 5% 

 
Mål 1. Planlegge utskrivelser allerede ved innkomst og delta i «trygg utskrivning» 
(pasientsikkerhetsprogrammet). Overføre noen typer gastro operasjoner til dagkirurgi. Fortløpende ha 
fokus på om pasienter kan få behandling som dagpasienter i stedet for som inneliggende. Differensiere 
øyeblikkelig hjelp og elektive. Prosjekt prehabilitering gastro starter opp i starten av 2019, skal redusere 
komplikasjoner og dermed liggetid. Følge opp resultatmål på liggetid månedlig per avdeling.  
Mål 2. Legge om tømningsregime gastro. Etablere prosjekt for å øke kvalitet på forberedelse av 
sammedagskirurgipasienten ved å standardisere prosesser. Utrede ett felles mottak for pasienter som skal 
til sammedagskirurgi. Følge opp med tiltak for kvalitetsforbedring av mottaket. Følge opp andel SDK 
månedlig. 
Mål 3 og 4. Etablere operasjonsstue-utnyttelse-prosjekt for både dagkirurgisk senter og sentraloperasjon.  
Fortløpende registrere og bevisstgjøre i forhold til resultater. Alle strykninger gjennomgås når de oppstår.  
Prøve ut «bedre flyt»-prosjekt på flere stuer. Vurdere om flere planlagte operasjoner kan gå utover dagtid. 
Sørge for at pasientene er godt forberedt til operasjon. Strengere rutiner for å endre på 
operasjonsprogrammet. Registrere plunder og heft (forsinkelser) og ukentlig vurdere tiltak. Ukentlige 
registreringer og gjennomganger i kirurgisk divisjons ledermøte og på torsdagsmøtene på sentraloperasjon. 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
64 57 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 2,8 % 0 % 
- 93% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 80 % (19 %)  

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,7 % 7,2 % 
Pasientovernattinger i korridor 37 0 

 
Holde orden på ventelister, følge opp månedlig i KD ledermøtene.  Etablere avtaler med 
privatpraktiserende spesialister, spesielt ØNH og urologi. Redusere andel kontroller. Følge særskilt opp 
pakkeforløpene.  
 
Sykefravær: Nærværsprosjekt med HR følges videre opp. Jobbe med arbeidsmiljøet i alle avdelinger ref 
Quest back undersøkelsen. Eget prosjekt på sykefravær leger. 
 
Pasientovernattinger i korridor: Redusere liggetid. Bidra på tvers med kapasitet på tvers av avdelinger og 
divisjoner.  
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2) Aktivitet og kapasitet 
 

 

Innenfor kirurgisk divisjon er plantallene lagt etter prognose 2018 pluss netto effekt av tilgang fra 
Kongsvinger og bortfall av Vestby. Pasienttilgangen fra Kongsvinger vil for kirurgisk divisjon være større 
enn bortfallet av pasienter fra Vestby. Divisjonen opplever at operasjonskapasiteten allerede i dag utnyttes 
tilnærmet maksimalt og det vurderes alternativer for å øke operasjonskapasiteten noe. Det vurderes også 
hvilke pasientgrupper som kan gå til Kongsvinger. Uansett er det en risiko for økte ventelister, fristbrudd 
og økte gjestepasientkostnader i forbindelse med en økning i antall pasienter på Nordbyhagen. 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Den økonomiske utfordringen i divisjonen for 2019 er ca. 50 mill. kr. 40 mill. kr skyldes høy styringsfart i 
2018, i tillegg har divisjonen fått 11 mill. kr i omstillingskrav i ØLP/budsjett. Det forventes noe 
økonomisk kompensasjon i tillegg til ISF-inntekter for aktivitetsøkningen som kommer på Nordbyhagen 
med de kirurgiske Kongsvinger-pasientene (en stor andel av disse er kreftpasienter). 
 

 
 
Betydelig risiko i tiltaket som skal redusere vikarbruk ved sykefravær, da det samtidig blir krav om en 
reduksjon i antall stillinger. Tiltaket på fast lønn i tabellen over, innebærer at 12 stillinger holdes ledig på 
10 ulike avdelinger. I forhold til divisjonens totale volum på antall ansatte, utgjør denne reduksjonen ca. 
0,1 %. Det planlegges divisjonsovergripende arbeid med veileder ved sykefravær og for vikarbruk. Mange 
mindre tiltak innen hver kategori, vil kreve nitid oppfølging. Budsjettet forutsetter at vi greier å holde 
plantallene, det innebærer bedre utnyttelse og noe økning av operasjonskapasitet, fordrer egentlig generelt 
bedre bemanning på avdelinger som ikke har ISF inntekt (SFA, SOP, DKS, Anestesi). 

3) Oppfølging og resultatsikring 
Alle lederne har egne måltavler, der divisjonens mål om å overholde budsjett og overholde plantall er 
obligatorisk. I tillegg skal alle ha et måltall på effektivitet, og på behandlingskvalitet og arbeidsmiljø. Dette 
vil følges opp både med den enkelte leder i 1:1 møter og samlet i divisjonsledermøtene en gang per 
måned, og som en del av kvartals/tertialoppfølgingene.   
 
Pakkeforløp kreft, fristbrudd og sykefravær følges opp i tillegg månedlig, og enda hyppigere med de 
avdelingene som har de største utfordringene.   

Plan for økonomisk balanse 2019 - RAPPORTERING 30 KIR

Fast lønn 3 legestilliner, 4 sykepleiere, 1,5 
seksjonsledere, 3 andre. 9 759 9 759 1,0 10 994

Variabel lønn Redusert vikarbruk ved sykefravær 8 039 8 039 1,0 8 039
Varekostnad Redusere konsulentbruk, bedre avtaler 

og samordne bruk av instrumenter 3 570 3 570 1,0 3 570
Gjestepasientkostnader Bruk av Kongsvinger og robotkirurgi 4 459 4 459 1,0 4 749
Økte inntekter Øke operasjoner på lokalstue 1 663 1 663 1,0 1 663

SUM 27 490 27 490 1,00 29 014       

Estimert 
årseffekt 

2020

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Tiltak 
iverksatt

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2019
Beskrivelse av tiltak

PLAN  
årseffekt 

kroner 2019
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Mål og budsjett 2019  
Ortopedisk klinikk 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne 
prioriterte mål  

Måleparametere Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

 

Mål 2019 

Mål 1  
Optimalisere bemanning,  
spesielt helgeutfordring  

Antall fastvakter og bruk av 
variabel lønn/ekstern innleie 
på sengepostene 

1135 fastvakter per sep-18 
Overforbruk per sep-18 på 
7,4 mill på sengepostene på 
lønn 

Ingen ekstern innleie og 50% reduksjon 
av fastvakter på sengeområdene. Redusere 
styringsfart på lønn på sengepostene med 
mindre bruk av for eks overtid og 
forskyvning.  

Mål 2  
Effektiv drift 
(standardiserte 
pasientforløp for eks 
ortogeriatri) 

Liggetid og overbelegg 
Antall inngrep på DKS 
(forsinket ø-hjelp Nbh og 
Ski) 
 

481 Korridorpasienter per 
sep-18. Per sep-18 har det 
blitt gjort 779 ø-hjelps 
inngrep på DKS Nbh og 77  
inngrep på Ski DKS 

Ingen korridorpasienter og ingen 
«uteliggere», redusert liggetid på ø-hjelps 
døgnpasienter (spes hoftebrudd og 
overarmsbrudd). Økning på antall DKS 
inngrep (forsinket ø-hjelp) 

Mål 3 
Pasientens førstevalg og 
gjennomføre planlagt 
elektiv aktivitet 

Pasienttilfredshet (intern 
måling),  
NPR/GOPP tall på 
egendekning og 
gjestepasientoppgjør 

16 over plantall på elektiv 
proteser, under plantall på 
rygg (11%), 3,8 mill avvik 
på gjestepasientkostnader ved 
stengte september regnskap 

Pasienttilfredshet >90 %. Møte plantall 
på elektiv aktivitet, gjestepasientkostnad 

på budsjett 

Mål 4  
Redusere sykefravær 
gjennom prosjekt «Sykt 
frisk = OK) 

Sykefraværsprosenten 9,8% sykefravær 7,2% sykefravær, involvering av alle 
ansatte 

 
Økt fast bemanning på sengepostene for å sikre kompetanse og redusere huller i helg. Forventning om 
redusert bruk av variabel lønn som følge av dette. Standardisert prosedyre for bruk av fastvakter. 
 
Startet opp med ortogeriatri høsten 2018med forventning om mer effektiv pasientforløp.  
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
71 57 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 2,7% 0% 
- 93% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)   

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 9,8% 7,2% 
Pasientovernattinger i korridor 54 0 

 
Viderefører sykefraværsprosjektet.  Tett samarbeid mellom legetjeneste og kontortjenesten for å redusere 
ventetider og fristbrudd. 

2) Aktivitet og kapasitet 

 

Nordbyhagen og Ski
FinansieringOmsorgsnivå ØH/Elekt Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L Antall DRG- p Ligged Index Gj.sn.L
ISF Døgn Elektivt 1 502   2 909   5 586   1,937    3,7        1 674    3 082    5 619       1,841     3,4        1 644     3 022       5 525     1,838   3,4        

Øhjelp 4 855   6 541   17 370 1,347    3,6        4 820    6 356    19 478     1,319     4,0        4 576     6 265       17 152   1,369   3,7        
Dag Elektivt 3 344   1 384   -      0,414    -        3 208    1 487    -           0,463     -        3 314     1 630       -        0,492   -        

Øhjelp 57       9         -      0,160    -        69        25        1             0,364     0,0        54          21            -        0,395   -        
Pol Elektivt 33 638 1 221   -      0,036    -        33 196  1 145    -           0,035     -        33 638    1 221       -        0,036   -        

Øhjelp 14 256 625      449      0,044    0,0        15 613  687       397          0,044     0,0        14 499    675          397       0,047   0,0        
PRT (Ski) Døgn Elektivt 14        17        53            1,196     3,8        

Dag Elektivt 22        8          -           0,386     -        
Pol Elektivt 100       4          -           0,037     -        

Utlendinger Døgn Elektivt 1         1         2         0,750    2,0        1          3          11            2,888     11,0      1            3              11         2,888   11,0      
Øhjelp 41       48       174      1,183    4,2        35        44        225          1,259     6,4        33          43            224       1,314   6,8        

Dag Elektivt 8         4         -      0,450    -        1          0          -           0,294     -        
Øhjelp 1         0         -      0,405    -        1          0          -           0,199     -        

Pol Elektivt 34       1         -      0,032    -        33        1          -           0,033     -        33          1              -        0,033   -        
Øhjelp 111      4         5         0,037    0,0        96        4          6             0,047     0,1        96          4              6           0,047   0,1        

Totalt 57 848 12 747 23 587 0,220    0,4        58 883  12 864  25 789     0,218     0,4        57 888    12 886      23 314   0,218   0,4        

Budsjett 2018 Prognose 2018 Budsjett 2019
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Elektiv døgn plantall lagt basert på operasjonskapasitet samt prognose, ø-hjelp døgn lagt som et snitt av 
siste 3 år, dag og poliklinikk på prognose. Rygg operasjoner er flyttet fra Ski DKS til Nbh DKS, og dette 
bidrar til økt dagkirurgi indeks siden rygg-inngrepene tidligere lå som døgn opphold i 2018.  

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 
 

 
 
Tiltakene i listen over er for å redusere styringsfart som vi ser i 2018, og det er usikkerhet i samtlige tiltak.  
Konvertering av variabel lønnsbruk til fastlønn effektueres i begynnelsen av 2019 og forventes å gi 
redusert total lønnsbruk, men størrelsen på reduksjonen er usikker. Det er også usikkerhet rundt behovet 
for fastvakter, men prosedyrer etterleves nå svært strengt.  
 
For legelønn så er det fortsatt uvisshet rundt kostnaden for sommer ved endret overenskomst. 
Korttidsfravær hos legene er per august 1,2% som jo er lavt, det er dermed usikkert hvor mye lavere 
sykefraværet kan forventes å bli. 

4) Oppfølging og resultatsikring 

Månedlig resultatoppfølgingsmøte i klinikkledergruppen (økonomi, aktivitet, ventetider og fristbrudd og 
status forbedringsprosjekter). Ansvarlig: klinikkdirektør 

Ukentlig resultatoppfølgingsmøte av aktivitet og bemanning på sengepostene. Ansvarlig: avdelingssjefene 

Driftsmøter med klinikk og avdelingssjefer 2 ganger per uke for å se på status (ventetider og fristbrudd, 
kapasitet, korridorbelegg og bemanning/sykefravær) 

Daglig oppfølging av etterlevelse av prosedyre for fastvakt.  

Klinikken arbeider kontinuerlig med forankring hos de ansatte, blant annet gjennom fast spalte i 
klinikkens månedlige nyhetsbrev. Indikatorer for resultatoppnåelse følges opp i hver enkelt avdeling.  

 

Håndtering av omstillingskravet 2019

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):             -3 109 

 Styringsfart 2018 som må løses i 2019             -7 573 

 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

        -10 682 

 Plan omstilling akkumulert (+):              9 000 

 Årlig uløst:            -1 682 
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Mål og budsjett 2019  
Kvinneklinikken 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2018) 
Mål 2019 

Mål 1 Redusere antall avviste på føden (organisering av fødebarsel og rett 
kompetanse på rett sted til rett tid) 

Avvist 35 per sep-18 10 (samme nivå 
som 2016) 

Mål 2 Redusere bruk av variabel lønn på KK med fokus på nærvær (redusere 
sykefravær) og jevnere ferieavvikling 

-6,3 mill kroner overforbruk 
per september på variabel 

lønn 

Økonomi i 
balanse 

Mål 3 Forbedringskultur gjennom forbedringsarbeid, bedre pasientforløp og 
ansvarliggjøring og involvering av ansatte 
 

72 saker i 2017 (NPE, 
klagesaker og saker fra 

fylkesmannen) 

Redusere antall 
klagesaker 

Mål 4 Bedret kommunikasjon internt og eksternt  Økt egendekning 
og redusert 
sykefravær 

 
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
46 Under 57 

dager 
- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,4% 0 
- 93% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)   

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 6,2% 7,2% 
Pasientovernattinger i korridor per måned 3 0 

 

2) Aktivitet og kapasitet 

 
 
Plantall på gyn lagt etter prognose for 2018. Plantall på føden ligger likt som budsjett 2018, noe høyere 
enn prognose og er basert på overtakelse av Kongsvinger og en forutsetning at fødende som tidligere har 
blitt henvist til OUS nå vil bli henvist til Ahus (dialog med Kongsvinger om dette). 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 
 

Avdeling Oms Antall DRG-vekLiggedagIndeks GjsnL Antall DRG-vekLiggedagIndeks GjsnL Antall DRG-vekLiggeda Indeks GjsnL
Avd for føde og barsel Døgn 10 168  6 514   25 995  0,641   2,6       9 875   6 361   25 810 0,644        2,6        10 158 6 518   26 360 0,642    2,6        

Dag -       (0)         -       2         0         -       0,082        -        
Pol 21 303  564      94        0,026   0,0       21 318 565      93        0,027        0,0        21 303 565      93        0,026    0,0        

Avd for gynekologi Døgn 1 785   1 602   4 059   0,897   2,3       1 698   1 624   3 147   0,957        1,9        1 711   1 645   3 816   0,961    2,2        
Dag 2 266   660      -       0,291   -       2 843   712      -       0,244        -        2 829   708      -       0,243    -        
Pol 17 221  815      24        0,047   0,0       16 707 785      26        0,047        0,0        16 702 788      25        0,047    0,0        

Totalsum 52 743  10 155  30 172  0,193   0,6       52 443 10 048 29 076 0,192        0,6        52 703 10 224 30 294 0,194    0,6        

Progn 2018Bud 2018 Bud 2019

Håndtering av omstillingskravet 2019

 Pålagt netto omstillingkrav årlig (-):            -3 009 

 Styringsfart 2018 som må løses i 2019            -9 309 

 Divisjonens beregnede brutto omstillingskrav 
akkumulert (-): 

         -12 318 

 Plan omstilling akkumulert (+):           10 599 

 Årlig uløst:             -1 719 
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Risiko spesielt ved reduksjon av variabel lønn på fødebarsel, samt sparekrav på legene.  

4) Oppfølging og resultatsikring 
Lederavtaler alle ledere - 4 resultatmål (økonomi for alle) og 2 utviklingsmål (personlige) 

– Klinikkdirektør må kvalitetssikre at det gjennomføres lederavtaler med minimum 2 
oppfølgingssamtaler pr år for alle ledere i divisjonen (N3 og N4)  

Strategisamling to ganger per år 

Klinikk-AMU annenhver måned 

Månedlig oppfølging av avdelinger (driftsmøter) 
– Det gjennomføres månedlig oppfølging av avdelingene/seksjoner i divisjonen sammen 

med controller 

Månedlig resultatsikring i divisjonsledermøter 
– Økonomi og pasientsikkerhet/forbedring 

Daglig driftsmøte, tavlemøte (divisjonsnivå) 
– Seksjonene i divisjonen har daglig oppfølging av kapasitet og fokus på aktuelle tiltak for å 

sikre god kvalitet og drift.  Seksjonslederne/koordinator møtes på møterommet på 
kjøkkenet daglig 

– Daglig tavlemøter på seksjonene 
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Mål og budsjett 2019  
Medisinsk divisjon 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne prioriterte mål Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2018) 
Mål 2019 

Mål 1 Redusere etterslep 19% 9,5% 
50% reduksjon 

Mål 2 Planleggingshorisont 6 måneder frem i tid nyhenviste(utredning/behandling)/kontroller Pr 1 sept 
Nyhenviste 57% 
Kontroller 28% 

 

 
Nyhenviste 100% 
Kontroller 80% 

 
Mål 3 Redusere variabel lønn og innleie -9.800 0 kr 

(budsjettbalanse) 
 

• Mål 1 – Redusere etterslep:  
Alle avdelinger som har et etterslep har i 2018 laget en handlingsplan for å redusere etterslep ihht 
mål. I handlingsplanen er ulike tilnærminger vurdert: 

o  Kriterier for vurdering av henvisninger 
o Evt. tiltak som gjør det mulig å overføre kontroller til fastleger, evt privatpraktiserende 

spesialister 
o Ryddetiltak 
o Bedre kapasitetsutnyttelse og evt. kapasitetsutvidelser 
o Øke planleggingshorisonten for legelister og booking av timer 

I tillegg har to avdelinger – hjerte og fordøyelse- hatt en forsterket innsats gjennom foretakets 
innsatsteam for ytterligere å styrke arbeidet med planlegging og god kapasitetsutnyttelse.  
 
I siste halvdel av 2018 har alle avdelinger med etterslepsutfordringer klart å snu utviklingen i 
positiv retning, men målsetningen om 50% reduksjon ble ikke nådd i 2018. Dette arbeidet 
kontinueres i 2019 og følges opp gjennom lederavtaler, divisjonens system for resultatsikring og 
avdelingsvise driftsmøter. 
 

• Mål 2 – Planleggingshorisont på poliklinikk: 
Dette målområdet er sterkt tilknyttet målområde 1. Målsetningen er å sikre god planlegging og 
forutsigbarhet for pasienter og drift. Dette målet forutsetter et tett og godt samarbeid mellom 
fagavdelingene og merkantil tjeneste, noe som ivaretas i faste møter på seksjonsnivå, i tillegg til 
resultatsikringsregimet i divisjonen.  
 

• Mål 3 – Redusere variabel lønn og innleie slik at divisjonen kommer i budsjettbalanse: 
Følges opp gjennom divisjonens system for resultatsikring og avdelingsvise driftsmøter. Styrking 
av arbeidet med bemanningsplanlegging og arbeidsplaner, inklusive kompetanseheving og tett 
oppfølging, bedre ferieplanlegging, samt etablering av faste samarbeidsrutiner på tvers av 
sengeposter og avdelinger er alle viktige tiltak for å sikre god ressursutnyttelse, planlegging og 
reduksjon av dyre løsninger i form av variabel lønn og innleie. 

 
 

Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
49 50 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 4,2% 0 
- 93% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep) 81%(19%) 90,5%(9,5%) 

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 7,2 7,0 
Pasientovernattinger i korridor 188 0 
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Tiltak for å oppnå målene: 
 
Fristbrudd: 

• God planlegging og optimalisering av kapasitetsutnyttelse på nye og «gamle» laber og øvrige 
behandlingsrom, både på Ski og Nordbyhagen. 

• Monitorere og følge truende fristbrudd med tiltak gjennom divisjonens system for resultatsikring, 
avdelingsvise driftsmøter og ukentlige fristbruddmøter. 

 
Etterslep- se tiltak knyttet til målområde 1 over. 
 
Sykefravær:  

• Nysatsning og revitalisering av arbeidet med nærvær og sykefraværsoppfølging i avdelinger med 
høyt sykefravær 

 
Pasientovernattinger i korridor 

• Daglige kapasitetsmøter for å sikre god utnyttelse av divisjonens senger 
• Kontinuerlig arbeid med forløpsplaner og gode arbeidsprosesser på sengepost, inklusive 

utskrivelser før kl 12. 
• Oppfølging av liggetid gjennom resultatsikringsregime beskrevet under pkt 4 

2) Aktivitet og kapasitet 
I Medisinsk divisjon er plantallene basert på prognose 2018. Befolkningsvekst er lagt til, og med 
korrigering for utfasing av Vestby og innfasing av Kongsvinger er det benyttet et utgangspunkt med 1 % 
vekst innenfor hvert fagområde. Analysene av pasientstrømmene viser noe variasjon mellom de 
medisinske fagområdene, noe som er hensyntatt i arbeidet med de avdelingsvise plantallene. Veksten er 
planlagt til 2,4 % i forhold til prognose 2018. Noe av den ekstra veksten på poliklinikk er grunnet 
omlegging fra 1 til 2 opphold for fagområdene onkologi og blodsykdommer. Årsaken til omleggingen er 
basert på en samlet vurdering at dette vil gi bedret pasientflyt, bedret kapasitetsutnyttelse av 
behandlingsstolene, redusert ventetid for pasienten på behandlingsdagen samt redusert kassasjon av 
medikamenter. Gitt disse tallene er planlagt gjennomsnittlig belegg (senger i drift) 97 %. Divisjonen jobber 
hele tiden med å redusere gjennomsnittlig liggetid for å ha kontroll på beleggsituasjonen. 
 

 
 
Det presiseres at nye satsninger i 2019 i form av trombektomi og 24/7 drift av PCI-virksomheten ikke er 
medtatt i aktivitetsberegningen ovenfor. Kostnadssiden ved etablering av disse tilbudene er foreløpig 
heller ikke innarbeidet i divisjonens budsjett. Etablering/utvidelse av disse tilbudene er i prosess i tråd 
med de målsetningene som er beskrevet i utviklingsplanen og nødvendige avklaringer forventes innen 
begynnelsen av desember.  
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Aktivitetsbudsjett 2019 fordelt pr avdeling 

 

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 
 

 
 
Divisjonen har jobbet med konkretisering av kostnadsbesparelser tilknyttet det nye omstillingskravet for 
2019 samt styringsfart fra 2018 som blir med over i 2019. Alle avdelingene har tiltak som samlet er 
oppsummert under 6 hovedoverskrifter.  
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På aktivitetssiden er det moderat risiko knyttet til aktivitet, planlagt belegg er høyt og det vil være en viktig 
faktor å klare å holde bemanningen nede på budsjettert nivå. I 2018 er avviket på lønnskostnader en stor 
andel av den negative styringsfarten.  
 
Kontroll på veksten innenfor skopi-undersøkelser, utnyttelse av de nye gastrolabene på Nordbyhagen og 
utnyttelse av kapasitet på Kongsvinger vil være spesielt viktig å ha fokus på. Reduksjon av kjøp av 
tjenester fra Aleris innen fordøyelse/skopier er en nøkkelfaktor for kontroll på styringsfarten på når det 
gjelder varekostnader.  
 
Divisjonen jobber videre med den uløste budsjettutfordringen på ca. 16 mill. kr. 

4) Oppfølging og resultatsikring 
• Økonomi i balanse er et målområde i lederavtalene, som følges opp gjennom halvårlig 

oppfølgingssamtale mellom divisjonsdirektør og avdelingsleder, og mellom avdelingsleder og 
seksjonsledere. I avdelinger med spesielle utfordringer i fht økonomi er det hyppigere 
oppfølgingsmøter.  

• Divisjonen har et fast resultatsikringsregime med månedlig oppfølging i ledermøtene. I denne 
resultatsikringen monitoreres bl a ventetider, fristbrudd, truende fristbrudd, etterslep, legelister og 
planleggingshorisont fram i tid, økonomiske parametre i form av forbruk variabel lønn og innleie 
så vel som totalresultat, samt sykefravær, AML-brudd, liggetider og korridorovernattinger- alt pr 
avdeling.  

• Hver avdeling har ukentlige samarbeidsmøter mellom fagavdeling og merkantil tjeneste for å sikre 
god kapasitetsutnyttelse på poliklinikk og unngå fristbrudd 

• Tertialvise driftsmøter der disse målområdene inngår som faste temaer 
• Daglige kapasitetsmøter på ukedager i henhold til mandat. I møtene inkluderes screening av 

aktuelle data innen bemanning og driftsdata som blant annet planlagte utreiser. 
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Mål og budsjett 2019  
Barne- og ungdomsklinikken 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne prioriterte mål  Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2018) 
Mål 2019 

Mål 1 Redusere etterslep (pasientavtaler for pasienter i 
forløp etterleves) 

877 Maksimalt 500 per 1.6.2019. 
Maksimalt 400 per 31.12.2019. 

Mål 2 Redusere turnover personell Avdeling nyfødtintensiv Måles i gjennomgang med 
HR for 2018. 

Defineres etter gjennomgang med HR 
(om mulig før endelig leveranse). Eget 

mål for spesialsykepleiere. 
Mål 3: Redusere gjennomsnittlig oppholdstid i 
barnemottak 

Redusert fra 2017 etter 
tiltak (fra 6 timer, 

foreløpig for kort telling) 

Nye tiltak defineres av 
forbedringsgruppe (i igangsatt prosjekt) 

Mål 4 Samarbeide med ABUP for å utvikle likeverdige 
tjenester til barn /unge med autisme og deres familier 

Gjennomført forprosjekt i 
felles arbeidsgruppe. 

I samarbeid med ABUP prøve ut nye 
tiltak, evaluere egen praksis og anbefale 
varige løsninger for tilbudet til barn og 
unge med autisme. 

 
Redusere etterslep 
Avdeling poliklinikk hadde en positiv utvikling på etterslep tidlig høst 2017 etter igangsatte tiltak. 
Utviklingen fra våren 2018 har vært negativ (bedring i september og spesielt i oktober). Dette har flere 
årsaker hvorav noen anses midlertidige (mye svangerskapsrelatert og annet fravær), mens andre er av 
vedvarende karakter. Legelister er høsten 2018 på plass 6 måneder frem i tid. En handlingsplan for å nå 
målene er revidert og følges opp regelmessig på alle nivåer. Arbeidet anses å ha høyeste prioritet da det har 
store konsekvenser for pasient/pårørende, drift og personell når etterslepet er stort. Avdeling habilitering 
og Avdeling barn og unges psykiske helse har hatt en positiv utvikling på etterslep. Også denne 
utviklingen må forsterkes om målene skal nås. 
 
Redusere turnover på nyfødt 
Avdeling nyfødt og Avdeling barn og ungdom (ABU) har opplevd for liten kontinuitet blant de ansatte, og 
for høy turnover. Det ble rundt nyttår 2017/2018 gjennomført et arbeid der risikoen for å ansette flere i 
faste stillinger ble kartlagt, og flere faste ansettelser ble godkjent. Det er i 2018 gjennomført et større 
arbeid blant annet rettet mot arbeidsmiljø i ABU i 2018 som kan være en av faktorene som har bidratt til 
et lavere sykefravær. Det vil bli igangsatt et lignende arbeid på Nyfødt fra høsten 2018, med bidrag fra 
ulike avdelinger. Tiltak mot Nyfødt vil i 2019 bli aller høyest prioritert. 
 
Redusere gjennomsnittlig oppholdstid barnemottak 
Etter samlokalisering av barnemottak og BS04 i 2016 så man i 2017 en økning i gjennomsnittlig 
oppholdstid i barnemottak fra 5 til 6 timer uten faglig begrunnelse. Det har derfor vært ønskelig å redusere 
oppholdstiden. Det ble i 2018 organisert et kvalitetsprosjekt på tvers av avdelinger i BUK for å kartlegge 
flyt og iverksette tiltak for å redusere oppholdstid. Arbeidet er startet opp i 2018, og har allerede hatt noe 
effekt, men arbeidet kontinueres i 2019. 
  
Utvikle likeverdige tilbud til barn- og unge med autisme 
Fra bestilling av tilleggsdokument til utviklingsplanen fra HSØ: «Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 
tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i en enhet i hvert 
sykehusområde». Tilbudet til barn og unge med autisme og deres familier er omtalt også i OBD 2018: «Ahus 
skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging, veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere 
til forpliktende samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner». 
 
Avdelingene ABUP, som utreder og følger opp barn og unge med Asperger syndrom, og Habiltering 
barn/unge som utreder og følger opp barn/unge med mistanke om autisme og utviklingshemming, 
samarbeidet om å utrede saken våren 2018. Avdelingene foreslo i en felles rapport konkrete tiltak for 2019 
som et skritt på veien til å lande varige modeller for Ahus sitt arbeid for barn/unge med autisme. 
Rapporten fikk støtte i sykehusledelsen i juni. 
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I 2019 skal avdelingene samarbeide om å 

• Implementere ett felles pasientforløp for alle saker uavhengig av hvor henvisningen er mottatt 
• Prøve ut samarbeid om diagnostikk og behandling i utvalgte enkeltsaker 
• Utvikle kurs og informasjonsmateriell for pasienter og pårørende 
• Styrke kompetanseoppbygging i kommunene 
• Gjøre detaljert registrering av aktivitet/volum og kapasitet, og på målbare dimensjoner også 

kvalitet. 
 
Evaluering og anbefalinger for varig organisering skal leveres etter utviklings- og forsøksåret 2019. 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-sep 2018) 

Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
56 55 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 0,9% 0 
- 93 % av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)        81 % (sep)  

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 8,37% 7,2 % 
Pasientovernattinger i korridor - - 

 
Det er avdelingsvise tiltak til hvert av målene, samt resultatsikring i ledergruppen. Se under BUKs egne 
mål på punktet om etterslep. 

2) Aktivitet og kapasitet 
Nedenfor tabell over budsjettert aktivitet, samt ekstrahert i egen tabell økt aktivitet knyttet til overtagelsen 
av KOS-området fra 1. februar 2019. 

 
 
Herav nettoeffekt for Vestby og Kongsvinger i 2019 som vist i tabellen nedenfor. 

 
 
Generelle kommentarer 
 
Samlet er prognosen for aktiviteten i BUK i 2018 tilnærmet lik budsjett per 30.09.18.  

• Døgndriften i Avdeling barn og ungdom (ABU) og Avdeling nyfødt har prognose lik budsjett 
(noe høyere antall, men indeks under budsjett).  

• Summen av poliklinisk aktivitet ligger også omkring budsjett: Poliklinisk aktivitet ved Avdeling 
habilitering og Avdeling barn og unges psykiske helse ligger over budsjett. Avdeling barn og 
ungdom poliklinikk ligger an til et resultat under budsjett som antas å ha forbigående årsaker 
(blant annet svangerskapsrelatert fravær).  
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Det er i 2019 lagt opp til en aktivitet som i utgangspunktet er tilnærmet lik inneværende år, med noen 
unntak. Aktivitetsøkningen knyttet til Kongsvingeroverføringen er en betydelig nettoøkning (altså 
fratrukket Vestby). Åpning av «Barneovervåkningen», som en av Ahus sine satsninger under 
utviklingsplanen, forventes å gi en svak aktivitetsvekst i ABU ved at vi beholder noen pasienter som ellers 
ville vært overflyttet. Det er også lagt inn en aktivitetsvekst knyttet til behandlingsløp ervervet hjerneskade. 
 
Kommentarer knyttet til innfasing av KOS-områder 
Kongsvinger har ikke egen barneavdeling, men kun poliklinisk aktivitet og barselundersøkelse med 1 
barnelege. Spesialisthelsetjenester til denne populasjonen gis nå først og fremst fra andre deler av 
Sykehuset Innlandet (SI), i hovedsak i Elverum og i Hamar når det gjelder habilitering (med lege fra 
Elverum).  
 
Etter 1.2.2019 skal barne- og ungdomspopulasjonen i all hovedsak få sitt tilbud på Nordbyhagen. BUK 
overtar med få unntak hele lokalsykehusfunksjonen, i tillegg til områdesykehusfunksjoner. Konsekvensene 
for BUK, også justert for avgivelsen av Vestby, er derfor noe annerledes enn for de fleste andre 
divisjoner/klinikker. Forventet økning i aktiviteten på døgn er beregnet ut fra tilgjengelige aktivitetsdata 
fra SI. Det samme er vanlig pediatrisk poliklinikk der dagens virksomhet videreføres på Kongsvinger (og 
ikke inngår i BUKs tall). For Habilitering og BUPH er tilbudene i dag ikke sammenlignbare, og det er lagt 
til grunn en økning i aktivitet svarende til netto økning av barne- og ungdomspopulasjonen (fratrukket 
Vestby).  
 
Det er generelt for Ahus lagt til grunn en innfasing med 60 % i 2019, og resterende i 2020. BUK har 
grunnet høy andel ø-hjelp, ikke minst knyttet til lokalsykehusfunksjonen, bedt om en innfasing med 75 % i 
2019. 
 
Økningen i Døgndrift vil sannsynligvis kunne tas innen eksisterende bygningsmasse/pasientrom. 
Overtagelsen sammen med en økning i populasjon vil imidlertid over tid kunne gi press på arealene for 
døgndrift i høysesong. Økningen i elektiv virksomhet vil skape ytterligere press på det som allerede 
oppleves som trange lokaler. Begge disse forholdene vil i første omgang følges nøye.  

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ligger per 30.09.18 an til å levere et regnskap i balanse i forhold til 
budsjett for 2018. Styringsfarten er under kontroll. BUK leverer også et budsjett for 2019 som anses 
stramt, men realistisk. De største usikkerhetsfaktorene og tiltakene gjennomgås nedenfor.  
 
Risiko i budsjettet: 

1. Det legges til grunn at aktivitetsøkningen knyttet til Kongsvingeroverføringen kompenseres i tråd 
med en innmelding som anses nøktern.  

2. Aktivitetsveksten knyttet til KOS-overføringen er samtidig vanskelig å forutsi sikkert. BUK har en 
betydelig høyere egendekning enn SI har for tilsvarende populasjon i dag (omkring 70 mot 55 %), 
og forventer i alle fall på sikt å kunne få tilnærmet tilsvarende egendekning her som for 
nåværende opptaksområde. Det gir en usikkerhet også budsjettmessig da BUK er 50 % 
rammefinansiert. 

3. Aktivitet på Nyfødt er vanskelig å forutse og kan erfaringsmessig svinge mye fra år til år. Antallet 
pasienter med høy DRG-vekt har stor betydning for inntektene (spesielt antallet ekstremt 
premature under 1000 g født på Ahus). 

4. Avdeling nyfødt har høsten 2018 en krevende drift med høyt sykefravær. Det settes inn tiltak for 
at dette skal forbedres. Situasjonen gir likevel en usikkerhet blant annet når det gjelder variabel 
lønn.  

5. Gjestepasientkostnader fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) er vanskelig å beregne sikkert da vi 
får uspesifiserte regninger og har begrenset innflytelse på henvisnings- og behandlingspraksis. 
Ettersom det er vanskelig å rekruttere nevrofysiologer ved Nevroklinikken, vil Ahus ikke kunne 
tilby så mange LTM (langtids EEG med videoovervåkning) til barne- og ungdomspopulasjonen 
som planlagt. Plantallet for 2019 er 40 undersøkelser mot forventet opptrapping til 100 
undersøkelser/år. Det gir også økt risiko for at gjestepasientkostnadene øker. 
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Det er videre flere overordnede rammefaktorer som kan gi en økt økonomisk utfordring i 2019, 
eksempelvis økt kostnad for sommerferieavviklingen for legene etter ny overenskomst, kompensasjon for 
kost og losji for kurs for leger og kostnader knyttet til ny legespesialistordning. Disse faktorene er 
foreløpig ikke endelig kostnadsberegnet eller kompensert.  
 

 
 
 
I tabell over vises innsparingstiltak og plan for økonomisk balanse i 2019. Nedenfor en nærmere 
gjennomgang med en begrunnelse for hvert tiltak, inkludert korte kommentarer om risiko: 
• Parenteral ernæring: Innsparing ved bruk av billigere, men kvalitativt likeverdige løsninger. Tiltaket er 

igangsatt i 2018 og monitoreres tett mtp effekt. Resultatene så langt viser at beregnet innsparing er 
realistisk, men ikke et sikkert anslag. 

• Familiebasert nyfødtavdeling: Styret har for 2019 vedtatt ombygging til 5,8 mill.kr som vil gjøre at 
barna på Nyfødt kan ha foreldrene hos seg i større grad. Det har vist i studier at dette gir blant annet 
færre infeksjoner og kortere liggetid. Det er lagt inn deleffekt av tiltaket i 2019 som har beregnet 
økonomisk totaleffekt på 0,57 mill.kr. Blant annet tidspunkt for ombygging og hvor raskt man lykkes 
med driftsendringer vil avgjøre om man oppnår angitt innsparing. Summen er samtidig liten.  
Det er videre alltid en risiko for en pukkeleffekt med økte utgifter før effekten av et tiltak slår inn, 
men denne risikoen anses moderat. 

• Synergieffekt 2 plan ABU: Dette er anslått effekt av drift på 2 og ikke 3 plan etter flytting av 
barnemottak. Innsparingen er forskjøvet til 2019 da det å få full effekt av samlokaliseringen har tatt 
tid. Det anses nå realistisk med en moderat økonomisk effekt.  

• Økt inntekt Statens barnehus: BUK har fått midler til drift 3 dager per uke ved barnehuset i Moss. 
Rettsmedisinske rapporter faktureres med 2 500,- per stykk, og dette er ikke tidligere lagt inn i 
budsjett. Anslaget er basert på antall faktiske undersøkelser 1. halvår 2018.  

• Økt aktivitet ervervet hjerneskade med direkte bevilgninger fra HSØ: Tiltaket gir også noe 
refusjonsberettiget aktivitet, beregnet til 0,25 mill.kr. Anslaget er moderat og realistisk. 

• Pro rata: Restsummen er delt ut som en utfordring til hver avdeling, unntatt Avdeling FoU, ut fra 
størrelse. Det vil da være forventet definerte, avdelingsvise tiltak. Summene for hver avdeling er av et 
omfang som gjør tiltaket forsvarlig og realistisk, og usikkerheten av tiltaket isolert sett liten.  

4) Oppfølging og resultatsikring 
Det er månedlig rapportering på aktivitetsdata, bemanningssituasjon og regnskap spesifikt relatert til det 
enkelte tiltak. Dette er lagt inn i allerede eksisterende rutine for oppfølging av drift og regnskap i BUK. 
Oppfølging av enkelttiltak er lagt til avdelingsleder. 
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Mål og budsjett 2019  
Divisjon for diagnostikk og teknologi 

1) Mål 2019  
Divisjonens egne prioriterte mål  Mål 2019 
Mål 1 Inntektssikring  Iht. budsjett 
Mål 2 Kontroll bemanning Iht. budsjetterte 

månedsverk 
Mål 3 Hverdagsrasjonalisering Bidra til 

budsjettoppnåelsen 
 

Foretakets hovedmål  Gj.snitt hiå 
(jan-aug 2018) 

Mål 2019 

A. Pasienter opplever ikke fristbrudd (Bildediagnostisk avdeling, brystdiagnostikk)  0% 
B. Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå (Divisjon for diagnostikk og teknologi 

mål 2018 6,8%) 
5,7% 6,5% 

 
Ad A. vises til hovedpunkt 2. 
Ad B. fortsetter divisjonen virksomhetsovergripende tiltak i fm nærværsprosjekt igangsatt 2015 og 
prosjekt sluttsamtaler avsluttet etter 2 år i 2017.  
 

2) Aktivitet og kapasitet 
Aktivitet og kapasitet innen diagnostiske tjenester dimensjoneres innen for rammen av tilgjengelig utstyrs 
– og bemanningskapasitet harmonisert mot budsjettramme. Ad presentert aktivitet for klinisk virksomhet, 
legger divisjonen til grunn aktivitetstall for 2019 tilsvarende faktisk aktivitet 2018.  
 
I forbindelse med overføring av Vestby til Sykehuset Østfold HF har divisjonen innen diagnostiske 
tjenester manglende mulighet til kartlegging av konsekvensen for de diagnostiske avdelingene. Den 
samlede aktivitetsveksten for divisjonen er i historisk perspektiv mindre i 2018 enn tidligere år, hvilket kan 
bero på reduksjon i forhold til Vestby overføringen.  
 
Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger sitt opptaksområde er estimert vil påvirke diagnostisk 
virksomhet på Nordbyhagen. Aktivitetsveksten er vurdert og estimert noe variabelt innen de respektive 
fagområder. Det er utarbeidet egne aktivitetsrapporter for rapportering av aktivitetsvekst relatert 
Kongsvinger, som vil oppdateres pr måned iht. faktisk aktivitet. Den estimerte aktivitetsveksten vil danne 
grunnlag for estimert variabel HELFO inntekt, som inkluderes i inntektsbudsjettet for 2019. Dette vil 
tilsvarende isoleres og overvåkes pr måned gjennom 2019.  
 
Endrede rammebetingelser 2019: 
Primært vil endringer for DDT sin virksomhet påvirkes av beslutninger relatert til sykehusets 
utviklingsplan og virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger sitt sykehusområde, herunder:  

• Bidra til etablering av mekanisk trombektomi iht. oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF 
• Oppstart etablering positron-emisjonstomografi(PET) iht. styrevedtak 78/18 
• Oppstart etablering av ny analysehall på laboratoriet  
• Økt brystdiagnostisk kapasitet for ivaretakelse av mammografiscreening og klinisk mammografi 

som følge av overførselen av Kongsvinger sykehus  
• Virksomheten fra Kongsvinger sykehus integreres i divisjonens respektive virksomhet  

3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
Divisjonen vil trolig også i 2019 utfordres økonomisk, blant annet grunnet pakkeforløpene for kreft, som 
treffer flere fagområder;  

• Avdeling for patologi (store komplekse prøvemengder pr pasient med kostbare biomarkører) 
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• Bildediagnostisk avdeling (antall pakkeforløp og kreftkontroller øker, utfordrer innen annen 
diagnostikk, prioriteringskategorier og sykehusets forskningsmiljøer)  

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

• Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (stor etterspørsel og vekst innen molekylære 
analyser; eks ifbm. pasienttilpasset medisin). 
 

Alle områdene utfordres gjennom manglende harmoni mellom etterspørsel, bemanning, manglende 
investeringsevne i ny teknologi/utstyr og arealer.  
 
Området Behandlingshjelpemidler har gjennom de tre siste år hatt en tjenesteuttaksvekst på ca 8 mill/år. 
Styringsfarten er dempet noe gjennom flere tiltak, men vil trolig fortsette sin vekst. Dette sees nasjonalt.  

 
Det regionale digitale fornyingsprogrammet utfordrer gjennom stort behov for personell; 

• Medisinsk teknologi og eHelse utfordres særskilt bemanningsmessig både i fm 
prosjektgjennomføring og forvaltning i drift, grunnet følgende regionale initiativ:   

o Infrastrukturmodernisering gjennom linjen til Sykehuspartner HF vil fordre en økt 
bemanningsetterspørsel, som på tidspunktet ikke er fullstendig kartlagt.  

o Regional klinisk løsning – med behov for ressurser til innføring og sluttføring av nye 
regionale løsninger som treffer sykehuset i 2019.  

o Virksomhetsoverføringen av Kongsvinger fordrer iht. plan 12.5 årsverk ut februar 2018 
av til sammen 21.6 årsverk, som planmessig ellers skal ivareta vanlige driftsoppgaver for 
sykehuset. Erfaringsmessig vil slike prosjekter fordre etterarbeid, forventet frem mot 
sommerferien 2019.  
 

Nedenfor skisseres oppsummert tiltak for budsjettbalanse 2019: 
 

 
 
Divisjonen iverksetter 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. Divisjonen vurderer at det er ingen til liten risiko i forhold til måloppnåelse 
av skisserte budsjett tiltak.  

4) Oppfølging og resultatsikring 
Divisjonen gjennomfører oppfølging iht. nedenstående pr tidsintervall og nivå:  

• Månedlig oppfølging av avdelinger (virksomhetsstyrings møter) 
• Iht. virksomstyringsprosedyre i DDT EQS ID 29639 
• Møte mellom avdelingssjef og direktør – controller og HR fra sentral stab deltar. Evt. 

deltar seksjonsleder/-e 
• Møtet tar utgangspunkt i skriftlig rapport jf. mal i EQS ID 29639 

• Avdelingssjef presenterer avdelingens mål ref. relasjon til mål under punkt 1.  
• Presenterer status/måloppnåelse (Ja/Nei) – ved Nei presenteres håndtering jf. 

resultatsikring og derav nye tiltak.  
• Månedlig resultatsikring i divisjonsledermøter 

• Gjennomgang en gang pr måned (økonomi, HR, aktivitet) 
• Prioriterer områder med uønsket styringsfart 
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• Det jobbes kontinuerlig med å bedre forståelsen av felles eierskap til hvordan levere 
innen gitte rammer til beste for pasienten.  

• Ukentlig kapasitetsmøter (BDA) 
• Tavlemøter gjennomføres i BDA, merkantil gruppe hver mandag 

• Lederavtaler 
• Avdelingens mål implementert i lederavtaler med gjennomgang i 

lederavtaleoppfølgingsmøter og oppfølging jf. mnd. oppfølging av avdeling. 
• Avdelingssjef viderefører krav om resultatsikring gjennom nivå 4 og 5 iht. avdelingens delmål for 

understøttelse av divisjonens hovedmål. 
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Mål og budsjett 2019  
Divisjon/klinikk: Kongsvinger  

1) Mål 2019  
Foretakets hovedmål Gj.snitt hiå 

(jan-sep 2018) 
Mål 2019 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:   
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager (somatikk) og 

45 dager (PHV og TSB) 
48,3 57 

- Pasienter opplever ikke fristbrudd 1,22 % 0 
- 93% av pasientavtaler for pasienter i forløp overholdes (etterslep)   

Redusert sykefravær til 7,2 % på foretaksnivå 7,9 7,2 
Pasientovernattinger i korridor 0,2 0 

2) Aktivitet og kapasitet 
 

 
 
I tabellen over er plantall for 2019 for 11 måneder, mens budsjettet er for 12 måneder. Dette er kun 
aktivitetstallene for Kongsvinger somatikk, aktivitetstallene for psykisk helsevern er inkludert i Divisjon 
for psykisk helsvern. 

Bud 2018 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2019
Omsorgsnivå Antall DRG-vekt Antall DRG-vekt
Døgn 7 603             8 452             6 939             7 698             
Dag 7 185             1 351             6 566             1 227             
Poliklinikk 54 541           2 101             49 550           1 915             
Totalsum 69 329           11 904           63 055           10 839           
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3) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 

 
 
Divisjon somatikk Kongsvinger har en samlet utfordring i 2019 på kr. 32,3 mill. kr. Dette er tenkt løst 
gjennom økt pasienttilgang fra Ahus gjennom ny avtale (ikke signert i skrivende stund) og reduksjon av 
variabel lønn. 
 
Den økte aktiviteten er i hovedsak basert på 1 kirurgisk og 2 indremedisinske pasienter pr dag. DRG 
indeksen er forsiktig anslått til 1 og pris kr. 21.714, totalt ca. kr. 23,8 mill. kr. Det er foretatt 
kapasitetsberegninger i forhold til sengekapasitet og sengebehov. Kapasitetsberegninger for tiltaket gir et 
belegg på 86% i snitt gjennom året i 2019. 
 
I tillegg øker vi antall proteser fra 8 til 11 pr uke i 40 uker, indeksen er her forsiktig anslått til 2,3 og gir 
6 mill. kr i merinntekt. Dette tiltaket var planlagt som en konsekvens av gjenåpning av helgestengt 
ortopedisk sengepost med virkning fra 1.10.2018. Tilgangen på proteser er ifølge inntakskontoret god.  

4) Oppfølging og resultatsikring 
Divisjonen har lagt opp til en meget tett oppfølgingsplan med nye rutiner hvor ledere på alle nivå må 
rapportere på eget skjema hver måned til divisjonsdirektør. Dette gjennomgås av avdelingsledere og 
seksjonsledere i fastsatte møter med direktør, controller og HR leder. Monitorering skjer gjennom 
rapporter i GAT analyse. Det er gjennomført opplæring for alle ledere i GAT analyse og alle seksjoner har 
nå bemanningsplaner i GAT. Bemanningsplanene er lagt inn som grunnlag i budsjettet.  
Hovedfokus vil være på resursstyring og tett oppfølging av pasientstrømmer knyttet til Ahus-avtalen. 
  

Divisjon  60 Kongsvinger
1 000 Kr

Beskivelse Beløp
Prognose 2018 -26 000
Korrigering for engangsinntekter/ kostnader

Sum korrigert inngangsfart 2019 -26 000  
Nye inntekter/kostnader i 2018
Økt bemanning operasjon 1,45 årsverk -1 233   
Økt 1 overlege palliasjon 1 årsverk -1 800   
Økt varekost implantater Som følge av økt protesekirurgi -1 737   
Økt varekost medikamenter Som følge av økning av pas fra Ahus -1 500   
Økt bemanning Gjenåpning 6. etg. Ortopedisk sengepost -1 725   
Sum nye inntekter/kostnader 2018 -7 995   
Basisendringer
Bortfall GPI Justert mot økt basis
Bortfall GPK Justert mot økt basis
Økt basis Justert for bortfall av GPK og GPI
Økt basis Justert for tilførsel av renholdspers fra EIS 1 500     
Sum endring basis 1 500     
Sum utfordringer -32 495  

Område/avdeling Beskivelse Virkning 2019

Tiltak 2018
Tiltakene som settes opp skal være realistiske, 
konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr

Inntektsøkende tiltak
Kirurgi Effekt av økt pasienttilgang fra Ahus. 1 pas om 

dagen utover avtale 2018 01.12.2018 7 926                   Middels
Indremedisin Effekt av ny avtale. 2 pas om dagen 01.12.2018 15 851                 Middels
Ortopedi Åpning av 6. etg ortopedi, økning med 3 proteser i 

uken 01.10.2018 5 993                   Liten
Sum inntektsøkende tiltak 29 770           
Kostnadsreduserende tiltak
Redusert variabel lønn alle avdelinger Viderføring av fokus på GAT analyse og 

arbeidsplaner 2 725                   Liten
Sum kostnadsreduserende tiltak 0,0 0 2 725             

Sum tiltak 0,0 0 32 495           

Budsjett 2019 -  tiltak

Antall 
årsverk

Antall 
senger

Innslagstids-
punkt

Risiko-
vurdering
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Mål og budsjett 2019  
Divisjon for Facilities Management 

 

1) Økonomisk utfordring og tiltaksplan 
DFM har heller ikke budsjettiltak for 2019. Årsaken til dette er at divisjonen arbeider med 
konkurransedyktighet, herunder kontinuerlig reduksjon i «enhetskost», -kostnaden for å utføre en definert 
tjeneste. Dette arbeidet har over flere år vist seg å ha den effekt at det også generer regnskapsmessig 
overskudd.  
 
Prognostisert overskudd for 2018 er 10 mill. kr. Tar man bort divisjonens omstillingskrav på 5,6 mill. kr 
for budsjett 2019, har divisjonene en styringsfart inn i 2019 på +4,6 mill. kr, og tiltak er dermed ikke 
nødvendig. 

2) Oppfølging og resultatsikring 
Arbeidet med kontinuerlig forbedring av enhetskostnader er basert på å etterligne utviklingen av 
effektiviseringstrykket som er i et kommersielt marked. For å oppnå resultater arbeider hver avdeling til 
stadighet med små og store prosjekter med dette formål. Alle prosjekter er organisert i tråd med de 
formelle krav for medvirkning i Foretaket. De tillitsvalgte og vernetjeneste er representert lokalt i 
arbeidsgruppe, - og prosjektgruppe og i styringsgruppe på divisjonsnivå. Slik sett er tillitsvalgt og 
vernetjeneste representert i alle ledd. Prosjekt styres etter mandat gitt av prosjekteier og prosjektet 
rapporterer på leveranse etter en gitt Milepælsplan. HR bistår oss i alle prosjekter som kan føre til 
omstilling for de ansatte. Klinikk (kunde) er representert der hvor det er relevant.  
 
De større prosjektene som er aktuell for tiden er: 
 
1. Innføre operativ benchmarking 
I samarbeid med de andre sykehusene i Norge som foretaket benchmarker mot, implementerer vi for 
tiden «operativ benchmarking». Dette har fokus på produktivitet i forhold til hver enkelt tjeneste, i praksis 
hver seksjon. Tiltaket er ment som et verktøy som skal stimulere til sammenligning av arbeidsprosesser 
spesielt med formål om kontinuerlig fokus på og arbeid med produktivitetsforbedring.  
 
2. Implementeringsfase Renholdsprosjektet 
Prosjektet startet i 2017 og er et omfattende prosjekt som løper over to år. Prosjektet har sin bakgrunn i 
benchmarkingsarbeidet, særlig sammenlignet med Sykehuset Østfold, som hadde bedre benchmarkingstall 
enn Ahus. Dette ledet til at Renholds tjenesten ble analysert og systematisk bygd opp på nytt. Prosjektet 
har som mandat at Renholdstjenesten skal vaske mer til mindre kostnad uten at kvaliteten forringes. Det 
er gjort et omfattende kalkulasjonsarbeid basert på tidsstudier, frekvens og kvalitetsnivå for alle tjenester 
på Renholdsavdelingen. Dette ligger til grunn for nytt bemanningsbehov. Hele bygget er gjennomgått på 
nytt slik at tegninger og rom-lister samsvarer med romfunksjon. Nytt driftskonsept baseres på ny 
arealfordeling, reviderte renholdsplaner, endret organisering og ikke minst et omfattende 
opplæringsprogram som hver enkelt renholder skal gjennomføre. Vi har som mål at hver enkelt renholder 
skal ha sitt individuelle renholdsbudsjett. Innføring av Renholdsplaner (Plania) på nettbrett til bruk for 
renholder skal testes ut i BUK i løpet av 1. kvartal 2019. Likeså skal vi teste ut bruk av touchskjermer for 
Sykepleietjenesten for bestilling av utreisevask. Effektiv levering av utreisevask fra Renhold har stor 
betydning for pasientlogistikken. Prosjektet kan vise til et godt samarbeid mellom Sykepleietjeneste og 
DFM. De tillitsvalgte og vernetjeneste har medvirket under hele prosjektet i alle ledd. Smittevern er tungt 
inne og HR har bistått hele veien med råd i forhold til omstilling. 
 
3. Tekstilprosjekt (dyne/pute). Pilotfase på to sengeposter i vinter 
Prosjektet er basert på at vi har høyere kostnad på dyner/puter enn andre sykehus vi sammenligner oss 
med. Kvaliteten på dyner og særlig puter er dårlig, og Sykepleietjenesten etterspør på vegne av pasientene 
bedre produkter. Det er planlagt to piloter på to sengeposter hvor vi skal teste ut nye produkter som 
forventes å skulle medføre lavere kost og bedre kvalitet. 
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Dette prosjektet er på lik linje med Renholds prosjektet formelt organisert med tillitsvalgt og 
vernetjenesten representert lokalt i prosjektgruppe og på divisjonsnivå i styringsgruppe. Smittevern er 
tungt inne i begge prosjektene. 
 
4. Mat og Drikke prosjekter 2019   
Det pågår et prosjekt med mandat om å se på en standardisering av serveringskonseptet for lokasjonene 
utenfor Nordbyhagen innenfor psykisk helsevern. Det er i dag flere ulike driftskonsepter som spenner fra 
at det noen steder er fagpersonell fra Mat & Drikke som tar seg av all servering, mens andre steder er det 
psykiatrien egne folk som bruker matserveringen som en del av behandlingen. Også dette prosjektet er 
formelt organisert hvor krav til medvirkning er i varetatt. HR bistår i prosessen. 
 
Senere utvides prosjektet til å se på ressursbruken i hele avdeling Mat & Drikke. Dette prosjektet er basert 
på en hypotese om at vi har potensiale til å få til bedret ressursutnyttelse gjennom dagen og uken ved en 
nærmere analyse av oppgaveintensitet sammenstilt med bemanningsplaner. Mye av den samme metoden 
som er brukt i renholdsprosjektet blir relevant også her. Mandatet er under utarbeidelse og organisering av 
prosjektet vil bli tilsvarende Renholdsprosjektet. Prosjektet har tentativ oppstart mars 2019. 
 
5. Benchmarking av Sikkerhet opp mot Sykehusinnkjøp sin nye vekteravtale 
Dette er et forprosjekt som har som formål å identifisere vår egen konkurranseevne på å levere 
sikkerhetstjenester opp mot nasjonal avtale som er inngått med privat tilbyder.  Første stadium er et rent 
analyseprosjekt. Om funnene derfra er slik av en slik karakter at et endringsprosjekt er påkrevet, vil også 
Sikkerhet formalisere arbeidet som et prosjekt. En slik gjennomføring er sannsynligvis ikke aktuelt før 
tidlig høst 2019. 
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