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Sak 77/18 Rapport pr. september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial 
 
Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per september 2018. 
Rapporten oppsummer status for foretakets målbilde per september og tiltak innenfor de 
områdene hvor målsetning ikke er nådd.  
 
Aktiviteten i september er litt lavere enn plantall, og har økt noe i september etter å ha ligget 
stabilt på samme nivå i perioden mai-august.  Det økonomiske resultatet ligger på budsjett, 
og for andre måned på rad er det et positivt budsjettavvik på kostnader til lønn og ekstern 
innleie. 
 
I denne rapporten ligger også ROS-analysen per 2. tertial som vurderer risiko knyttet til 
oppnåelse av foretakets hovedmål per 2. tertial 2018.  
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1. Sammendrag 
Aktiviteten i september er litt lavere enn plantall, og har økt noe i september etter å ha ligget 
stabilt på samme nivå i perioden mai-august.  Det økonomiske resultatet ligger på budsjett 
og for andre måned på rad er det et positivt budsjettavvik på kostnader til lønn og ekstern 
innleie.    
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i september 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6 %. 

Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 2017.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,7 % i september. Det er samme nivå som de siste 6 

månedene. 
• Antall nyhenviste ventende totalt ligger 12 % høyere enn i september 2017 og 

nyhenviste ventende over 3 måneder har økt med 29 % (600 pasienter) siden september 
i fjor.  

• Ventetiden for avviklede pasienter er 66 dager i september, som er 1 dag lavere enn i 
september 2017. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 57 dager. 

 
Bemanning og sykefravær 
• Utbetalte månedsverk i september er 6693 mot budsjettert 6721 (+28), og et forbruk på 

6848 i august. I september 2017 var forbruket 6625 månedsverk. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -9 mill. kr (justert for mindre-

kostnader pensjon), hvor hele det negative avviket (ca. 15 mill. kr) er knyttet til ekstern 
innleie. Lønnskostnadene har et positivt budsjettavvik per september på 6 mill. kr.  

• Det totale sykefraværet i august var på 7 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i 
2017. Hittil i år er sykefraværet 7,7 %, som er 0,3 p.p. høyere enn i 2017. 

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

 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Når det gjelder økonomi er hovedtiltaket i 2018 å få til en reduksjon i kostnadene knyttet til 
variabel lønn og innleie. Her gjøres det en månedlig resultatsikring i sykehusledelsen og det 
er en tett oppfølging av variable lønnskostnader i alle divisjoner og klinikker. 
 
Arbeidet med å få opp en database som sammenstiller aktivitetsdata på laveste nivå med 
bemanningsdata fra GAT på samme nivå nærmer seg nå ferdigstillelse. Første versjon 
foreligger og skal i løpet av oktober/november evalueres og kvalitetssikres av HR og 
økonomi før den lanseres og kan tas i bruk på hele sykehuset. Dette vil forhåpentligvis skje i 
løpet av november måned. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I september var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 66 dager. Somatikk har en 
ventetid på 69 dager som er over målkravet på 57 dager. Ventetidene på VOP (43 dager), 
BUP (46 dager) og TSB (45 dager) ligger over årets målkrav på 40 dager, men reduksjonen i 
ventetid på disse områdene er betydelig fra august. Noen av de tiltakene man har jobbet har 
begynt å få effekt og det jobbes videre for å få ventetiden ytterligere ned. 
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,7 %. Følgende avdelinger står for over 70% av 
fristbruddene i august: ØNH (34), fordøyelse (43) og bryst og endokrinkirurgi (18). Alle disse 
avdelingene jobber med ulike tiltak som har som mål å få ned antall fristbrudd. Fordøyelse vil 
få økt kapasitet i løpet av oktober, men har så stor pågang av pasienter at de nok vil måtte 
bruke eksterne tjenester også etter at kapasitetsøkningen er på plass.  
 
Prioriteringsregelen oppfylles ikke når det gjelder polikliniske konsultasjoner. Somatikk har 
en liten økning i forhold til nivået i 2017, mens de tre områdene innenfor psykisk helsevern 
har en nedgang. Somatikk (+0,2 %), BUP (-0,8 %), VOP (-1,6 %) og TSB (-6,1 %). Det 
jobbes med tiltak innenfor alle tre områder innenfor psykisk helsevern for å øke den 
polikliniske aktiviteten i høst og vinter. Det jobbes både med rekruttering av spesialister, 
etablering av begrenset ettermiddagspoliklinikk på en DPS og etablering av Raskere Tilbake 
tilbud på Grorud DPS. 
 
I forhold til ventetider har vi dette bildet i september: 
 

 
 
Her oppfylles prioriteringsregelen for VOP og BUP, men ikke TSB. Dette er tall for september 
isolert. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 66 57

1b Ingen fristbrudd 0 % 2,7 % 2,6 %

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

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

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

70 % 64 % 59 %

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

Budsjett 
avvik = 0

0,0          0,0            

5 Ingen korridorpasienter 0 221 281
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Det totale sykefraværet i august var på 7 %. Det er 0,5 p.p. høyere enn samme måned i 
2017. Hittil i år er sykefraværet 7,7 %, som er 0,3 p.p. høyere enn i 2017. 
 
Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 64 % i september. Hittil i år er andelen 58 % mot et krav på 70 %. Brystkreftforløpet, hvor 
utfordringene har vært størst, hadde 38% av pasientene sine innenfor standard tid i 
september, mot 13% i juli og 20% i august. Avdelingen jobber målrettet med ulike tiltak for at 
resultatet skal bli gradvis bedre også de neste månedene. 
 
Antallet pasientovernattinger på korridor i september ligger 10 % (21 overnattinger) høyere 
enn i samme måned i fjor. Akkumulert ligger nivået på pasientovernattinger i 2018 35 % 
høyere enn i tilsvarende måneder i 2017. Andel korridorpasienter er i september 1,3 % og 
gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6 %. Det er 0,4 prosentpoeng over det akkumulerte nivået 
i samme periode i 2017. Kapasitetsarbeidet pågår kontinuerlig, og nå jobbes det spesielt 
med en rekke tiltak inn mot vinterperioden for å sikre god kapasitet og tiltakskort som kan 
benyttes når kapasiteten i sykehuset utfordres. 
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 38,5 mill. kr, og av dette avviket er 51,4 mill. kr 
knyttet til salget av Ski Sykehus som ble bokført i februar. Basisinntekten er per september 
redusert med 44,5 mill. kr som følge av reduserte pensjonskostnader. Trekker vi ut dette 
beløpet så er inntektene ca. 32 mill. kr høyere enn budsjett hittil i år (eksklusive salg av Ski). 
 
ISF-inntekter i somatikken avviker negativt med 482 DRG-poeng (-10,5 mill. kr). I tillegg er 
det per september høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+16,2 mill. kr) og høye inntekter 
knyttet til utskrivningsklare pasienter (+4,9 mill. kr). Det er satt av inntektsreduksjoner denne 
måneden for forventet avregning på H-resepter for 2017 og 2018 (ca. -11 mill. kr). 
 
Andre inntekter (eksklusive salg av Ski Sykehus og eksklusive basisjustering for pensjon) 
avviker positivt med 27 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter 
knyttet til forskning (ca. 14 mill. kr) som har en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det 
høyere inntekter knyttet til nye legemidler som foretakene har fått finansieringsansvaret for i 
2018, disse har også en tilsvarende kostnadsside (ca. 8 mill. kr). 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -37 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+45,8 mill. kr). 
 

Økonomi (i tusen) for hele foretaket

Akershus universitetssykehus HF

(tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter 231 726 238 958 -7 232       -3,0 % 2 084 477    2 079 146    5 331        0,3 %
Andre inntekter 519 812    522 397    -2 585       -0,5 % 4 461 271    4 428 087    33 184      0,7 %

Sum driftsinntekter 751 538    761 355    -9 817       -1,3 % 6 545 748    6 507 233    38 515      0,6 %
Lønn -og innleiekostnader 458 934    470 952    12 018      2,6 % 3 903 972    3 940 972    37 000      0,9 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 86 751      97 126      10 375      10,7 % 822 839       854 789       31 950      3,7 %
Gjestepasientkostnader 78 370      74 736      -3 634       -4,9 % 680 143       640 110       -40 033     -6,3 %
Andre driftskostnader 112 372    103 166    -9 206       -8,9 % 951 298       931 500       -19 798     -2,1 %

Sum driftskostnader 736 427    745 980    9 553        1,3 % 6 358 252    6 367 371    9 119        0,1 %

Driftsresultat 15 111      15 375      -264          -2 % 187 496       139 862       47 634      34 %
Netto f inans 5 909 6 207 298           4,8 % 53 536         57 360         3 824        6,7 %

Resultat 9 202        9 168        34             133 960       82 502         51 458      
Salg av Ski Sykehus -            -51 400       -51 400     

Resultat ekskulsive salg av Ski Sykehus 9 202        9 168        34             0,4 % 82 560         82 502         58             0,1 %

Denne periode Hittil i år
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De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 6 mill. kr lavere og 15 mill. kr høyere 
enn budsjett per september. Det er psykisk helsevern og divisjon for facilities management 
som har store positive avvik på sine lønnsbudsjetter per august, mens flere av de store 
somatiske divisjonene (kirurgi, medisin, ortopedi og kvinneklinikken) har store negative avvik 
i forhold til sine budsjetter. Se beskrivelse av tiltaksarbeid på dette området under avsnittet 
om forbedringsarbeid i oppsummeringen og under den enkelte divisjon. 
 
Varekostnadene har et positivt avvik per september på +32 mill. kr.  Det er et positivt avvik 
knyttet til legemiddelkostnader på +35 mill. kr.  Av dette er 15,8 mill. kr knyttet til H-resepter 
og 16 mill. kr ligger på medisinsk divisjon. Den kostnadsveksten som det var lagt opp til i 
budsjett på legemiddelområdet har ikke kommet i 2018. Det er kostnadsført og avsatt til 
sammen ca. 10 mill. kr til Spinraza per september. 
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -40 mill. kr.  Økt kjøp 
innenfor psykisk helsevern utgjør mesteparten av avviket (-28 mill. kr, inkludert en ekstra 
avsetning på 10 mill. kr i september). Innenfor somatikk er det kjøp av skopier fra private 
(Aleris) med et negativt avvik på -12,5 mill.kr som hovedforklaringen til avvik. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det store positive avviket hittil i år på foretaket 
felles forklares i hovedsak med:  
 

• Positivt avvik knyttet til legemiddelkostnader (H-resepter): +15,8 milll. kr 
• Positivt avvik på finanskostnader: +3,8 mill. kr 
• Positivt avvik knyttet til buffer på innleie: +22,5 mill. kr 
• Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +16 mill. kr 
• Salg av Ski Sykehus: +51,4 mill. kr 

 

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

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon
(tall i tusen kr) September HiÅ

(10) Foretaket felles 16 548      108 986    
(11) Enhet for økonomi og f inans 275           2 228        
(16) Enhet for HR 665           3 678        
(20) Divisjon for facilities management -858          8 084        
(30) Kirurgisk divisjon -5 014       -32 490     
(34) Ortopedisk klinikk -1 292       -727          
(35) Kvinneklinikken -2 131       -11 312     
(40) Medisinsk divisjon -9 387       -35 543     
(43) Barne- og ungdomsklinikken -1 333       1 455        
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 1 838        995           
(70) Divisjon for psykisk helsevern -421          -550          
(90) Forskningssenteret 1 144        6 654        
Resultat 34             51 458      
Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) 34             58             
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

  
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd er redusert til 3,8 % i september som følge av en reduksjon ved Bryst- og 
endokrinkirurgisk avdeling, mens det har vært en økning ved Høresentralen i Øre Nese Hals 
avdelingen. Det jobbes aktivt med å forbedre driften for å redusere antall fristbrudd med 
bistand fra stabene. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter økte til 72 i september. Alle 
avdelingene følger dette tett og vi forventer en nedgang i løpet av høsten.  
 
Belegget på sengeområdene i september var 96 % (senger i drift), mot 92 % på samme tid i 
2017, og det har vært 41 korridorovernattinger i divisjonen den siste måneden. Intensiv 
hadde i september et belegg på 7,1 pasienter, mot 6,4 pasienter i samme periode i 2017.  
 
Operasjonsaktiviteten i september var 2,5 % høyere enn i 2017 målt i knivtimer. Ved 
Sentraloperasjon har knivtiden økt med 2,3 % i forhold til 2017. Antall ø-hjelpsoperasjoner er 
redusert med 161 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 157 (5,2 %). Ved DKS 
er antall operasjoner redusert med 168, mens knivtiden har økt med 1,3 % i forhold til 2017.  
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -32,5 mill. kr. (-3,8 %) i forhold til budsjett.  
Ca. en tredjedel av dette kan forklares ved at aktiviteten hittil i år er 491 DRG-poeng lavere 
enn plantall. Avviket de siste tre måneder er +144 DRG-poeng, og det er høyt fokus på at 
alle avdelinger skal nå plantallene for resten av året, og å sikre tilstrekkelig med 
operasjonskapasitet for å gjøre dette mulig.  
 
Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -14,3 mill. kr per 
september, hvor -12,8 mill. kr er knyttet til ekstern innleie og -1,4 mill. kr er knyttet til lønn. 
Bruk av variabel lønn og ekstern innleie har ligget på et høyt nivå de første månedene i 
2018, men for de tre siste månedene er forbruket lavere enn i 2017, tilsvarende 6 
månedsverk. En forventet bedring i rekruttering av spesialsykepleiere vil redusere innleie- og 
variable lønnskostnader etter sommeren. 
 
Vare- og driftskostnader (eksklusive ekstern innleie) har et negativt avvik på -1,0 mill. kr, 
mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik på -3,5 mill. kr. 
Gjestepasientkostnadene hittil i år er lik fjoråret, men det synes foreløpig ikke på 
gjestepasientkostnadene at man har økt den elektive operasjonskapasiteten fra høsten 
2017. Det var planlagt en reduksjon i disse kostnadene som følge av dette i 2018. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 72 64

Ingen fristbrudd 0 % 3,8 % 2,8 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-32,5 -3,6           

5 Ingen korridorpasienter 0 43 37
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STATUS BUDSJETTILTAK 
Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Konverteringen til tre elektive 
stuedager har økt den elektive kapasiteten med 4,8 % for hele 2018. Ordningen startet opp 
igjen etter sommeren i uke 34 og har siden da bidratt til 30 elektive operasjoner. Det jobbes 
med en rekke tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere, både med tidlig oppstart, 
reduserte skiftetider, og å utnytte øyeblikkelig hjelp kapasiteten på kveldstid.  
 
Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Divisjonen har 
mange tiltak for å forbedre bemanningen på helg, spesielt i Anestesiavdelingen, med mål om 
å redusere bruken av variabel lønn og innleie. Ordningen med administrativ avtale for å 
dekke helgevakter oppleves så langt som positiv, og bruken vikarbyrå og variabel lønn vil bli 
fulgt opp ukentlig gjennom høsten. I tillegg vil andre tiltak følges opp i daglige driftsmøter og i 
oppfølgingsmøter med avdelingene. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Seksjoner og 
avdelinger med spesielt høyt fravær får ekstra oppfølging.  
 
DaVinci-roboten ble levert 11. juni i år og har vært i drift siden 3.september. Oppstarten har 
gått som planlagt med entusiastisk personale og tilfredse pasienter. Frem til nå så er det kun 
urologiske pasienter som har blitt behandlet, men fra uke 41 så skal Gynekologisk avdeling 
ta i bruk roboten.   
 

 

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

DRG-poeng 2 025             -121               17 568           16 827           742                
Antall døgn 1 262             -24                 10 771           10 775           -4                   
Antall dag 395                26                  2 862             2 627             235                
Antall poliklinikk 7 153             -771               61 714           63 300           -1 586            

Bemanning
Brutto bemanning 1 133             1 121             1 114             7                    
Innleid arbeidskraft 11                  11                  9                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 73                  68                  64                  4                    
Sykefravær (august) 6,7 % 8,6 % 7,1 % 1,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 102 739         -386               842 768         -10 777          786 027         
Driftskostnader 107 753         -4 628            875 259         -21 714          847 448         

Resultat -5 014            -5 014            -32 490          -32 490          -61 421          

Side 8 av 23 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 0,9 % i september. Planlagte fristbrudd de neste 
30 dager er 57 og det er 150 truende fristbrudd per 7. oktober. Økning i antall fristbrudd og 
truende fristbrudd skyldes større pågang enn faktisk poliklinisk kapasitet på rygg. Noen av 
disse går i brudd, men overfører pasienter til Helfo for å minimere antall brudd (så langt 
overført 16 pasienter). Mangel på kapasitet skyldes delvis fravær hos ryggleger som 
forventet løst i løpet av november. Økningen i gjennomsnittlig ventetid skyldes at det er en 
økning i antall ventende pasienter som har ventet mellom 2 og 6 måneder. 
 
Det var 45 pasientovernattinger på korridor i september, hovedsakelig andre halvdel av 
måneden. Belegget på S105 og S205 var i snitt 103% siste måned. Innføring av ortogeriatri i 
uke 41 forventes å gi bedre pasientforløp og redusert liggetid for denne pasientgruppen.  
  
Sykefraværet i august var på 6,7%, det er det laveste nivået siden august i 2017. Det er 
delvis igangsatt tiltak og det vil bli igangsatt ytterligere tiltak utover høsten i samarbeid med 
de ansatte i KLP prosjektet. 
  
 

 
 
Det økonomiske resultatet i september måned er -1,3 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er resultatet -0,7 mill. kr.   
  

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 93 71

Ingen fristbrudd 0 % 0,9 % 2,7 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,7         -0,1           

5 Ingen korridorpasienter 0 45 54
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK September September  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 1 110             -88                 9 671             9 398             273                
Antall døgn 583                -4                   4 957             4 961             -4                   
Antall dag 329                -18                 2 586             2 443             143                
Antall poliklinikk 4 082             -258               36 418           35 842           576                

Bemanning
Brutto bemanning 252                260                268                -8                   
Innleid arbeidskraft 0                    0                    0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 19                  28                  24                  4                    
Sykefravær (august) 6,7 % 9,5 % 8,2 % 1,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 27 139           -885               243 525         8 203             214 902         
Driftskostnader 28 430           -406               244 252         -8 930            246 451         

Resultat -1 292            -1 292            -727               -727               -31 550          
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Driftsinntektene er -0,9 mill. kr lavere enn budsjett i september og 8,2 mill. kr høyere enn 
budsjett akkumulert. Avviket i september skyldes færre elektive rygg operasjoner enn 
forventet, samt et lavere antall lårhalsbrudd enn plan, men flere lårhalsbrudd i september 
enn i juli og august.  
 
Dagopphold og ø-hjelp poliklinikk er i henhold til plantall, noe under planlagt nivå når det 
gjelder elektiv poliklinikk.  
 
Avvik på lønnskostnader på sengepostene er i september -0,7 mill. kr. som er, en økning fra 
august, men avviket ligger i hovedsak på den ene sengeposten hvor det også er høyest 
sykefravær og høyest antall fastvakter. 
 
Det er avvik på lønnskostnader knyttet til leger på -0,8 mill. kr. i september. Rundt 0,3 mill. kr 
skyldes vakansvakter i forbindelse med korttidsfravær. 0,2 mill. kr av avviket kommer fra 
ekstraordinært arbeid og resten av avviket ligger på fastlønn. 
 

 
 
Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn på sengepostene; 

• Formalisert prosedyre for fastvaktbruk lagt inn i EQS  
• Sykefraværsprosjektet med KLP 
• Samarbeid med HR og økonomi for optimalisert bemanningsplanlegging. 

Prøveperiode med å ha noe høyere fast bemanning for å redusere bruk av dyr 
variabel lønn og riktig kompetanse i 2019. 

• Bruk av ansatte fra bemanningspool – opplæring nå på S105 og S205 
  

Plan for økonomisk balanse 2018 34 ORTO

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

Koding på poliklinikken 01.01.2018 100 100 1,0 100
Redusere bemanning på Ski poliklinikken - 
90% 01.01.2018 0,9 500 500 1,0 500
Bruk av ansatte kontortjenesten og 
poliklinikk på Ski på Nbh i sommerukene 15.06.2018 20 20 1,0 20
Redusere lønnskostnader på sengepostene 
på Nordbyhagen 01.11.2018 5 700 950 0,2 5 700

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

SUM 0,9 9 852 5 102 0,5 9 852

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
effekt 

årsverk 2018

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.3 Medisinsk divisjon 
 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har en god utvikling når det gjelder ventetider, hvor ventetid for avviklede 
har gått ned med 3 dager til 51,8 dager og for ventende ned med 11 dager til 48,7 dager. 
Andel fristbrudd ligger på samme nivå som forrige måned med 4,5 %. Når det gjelder 
pasienter med passert tentativ dato er dette redusert med 350 pasienter fra forrige måned.  
 
Divisjonen følger opp de avdelingene som har spesielle utfordringer knyttet til passert tentativ 
dato og fristbrudd, i tillegg følges avdeling for fordøyelsessykdommer og avdeling for 
hjertesykdommer opp av innsatsteamet fra Enhet for medisin og helsefag.  
Avdelingsvise handlingsplaner følges opp fortløpende gjennom møter, tiltaksområder i 
lederavtaler, og gjennom divisjonens system for månedlig resultatsikring.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 
• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 92,7 % 

i september. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 95,6 % (1,6 prosentpoeng høyere 
enn i 2017) 

• I september har medisinske områder hatt 129 pasientovernattinger på korridor, det er 2 
flere enn i august. Til sammen har det vært 1683 overnattinger i korridor hittil i 2018. Det 
er 541 flere overnattinger enn i 2017 

 
Gjennomsnittlig liggetid i september er 3,4 dager, 0,2 dager høyere enn i august 
(avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 
3,2 dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for 
resultatsikring. Det er tett oppfølging av de avdelingsvise planene for implementering av 
pasientforløp og forløpsplaner. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 52 49

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-35,5      -3,9           

5 Ingen korridorpasienter 0 129 188

-1 7
-1 1

-5
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0%200%
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Budsjettavviket i september er på -9,4 mill. kr og avviket hittil i år er på -35,5 mill. kr. Det 
negative avviket mot budsjett i september er det høyeste så langt i 2018. De største 
avvikene denne måneden ligger på lønnskostnader (-5,8 mill. kr) og aktivitetsbaserte 
inntekter (-3,2 mill. kr). I september er budsjettavviket på lønnskostnader og ekstern innleie 
på til sammen -6,1 mill. kr og akkumulert er avviket -21,4 mill. kr. I september er det fortsatt 
betydelige negative avvik på legelønn på grunn av ny legeoverenskomst og utbetalinger i 
forbindelse med sommerferieavvikling, og også flere av sengeområdene har store negative 
avvik på lønn og ekstern innleie denne måneden. Aktivitetsbaserte inntekter er unormalt lave 
i september, og generer et negativt budsjettavvik denne måneden på -3,2 mill kr og et 
akkumulert negativt avvik på -4,2 mill. kr. Hovedforklaringen til det negative avviket i 
september er lavere døgnaktivitet enn planlagt (-3 mill. kr).   
 
Gjennom 2018 har divisjonen fulgt opp bemanningsplanlegging og arbeidsplaner for alle 
sengeområder og akuttmottak. Det er vektlagt gjennomgang av bemanningsplaner og 
arbeidsplaner før iverksettelse av arbeidsplanperioder, og en retrospektiv gjennomgang etter 
arbeidsplanperiodens slutt for å se på forbruk av bemanning, fravær, forbruk av vakter og 
bruk av variabel lønn og innleie. Divisjonen har også erstattet bruk av annen hver 
helgeavtale med administrativ avtale på alle sengeområder og akuttmottak, med unntak av 
en seksjon. Dette har ført til bedre dekning og kontinuitet på helgevakter med kompetent og 
erfarent personell. I tillegg har det gitt økonomiske effekter på om lag 1 million kroner, 
spesielt i form av reduksjon av dyre løsninger. Tiltaket som har vært vanskeligst å realisere 
er reduksjonen i kjøp av skopi-tjenester fra Aleris. En kraftig økning i antall henvisninger og 
rekrutteringsutfordringer i forbindelse med etablering av nye laber, har gjort at disse 
kostnadene er høyere enn det de var på samme tid i 2017. 
 

  

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 182             -114               29 074           27 728           1 346             
Antall døgn 2 508             -162               23 000           23 516           -516               
Antall dag 1 860             -193               17 000           18 001           -1 001            
Antall poliklinikk 9 956             538                79 056           77 845           1 211             

Bemanning
Brutto bemanning 1 435             1 429             1 404             25                  
Innleid arbeidskraft 10                  12                  15                  -3                   
Overtid og ekstrahjelp 124                126                128                -2                   
Sykefravær (august) 6,5 % 7,3 % 6,9 % 0,4 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 134 904         -2 988            1 164 783      -3 893            1 051 212      
Driftskostnader 144 291         -6 399            1 200 326      -31 650          1 131 841      

Resultat -9 387            -9 387            -35 543          -35 543          -80 629          
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i september når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter 
og gjennomsnittlig ventetid. Høyt belegg på gynekologisk sengepost i september har ført til 
noen korridorovernattinger. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i august er 6,0% og akkumulert ligger det på 6,3%. Satt ned en gruppe som 
jobber med forebyggende tiltak basert på sykefraværskartleggingen på barsel.  
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i september er -2,1 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er budsjettavviket -11,3 mill. kr.  
 
Driftsinntektene har et negativt avvik på -1,4 mill. kr i september, akkumulert er 
inntektsavviket -2,2 mill. kr. Antall fødsler var to over plan i september, men en unormalt 
DRG-indeks førte til et negativt avvik på -1,2 mill. kr på fødebarsel. Kodekonsulenten skal 
kvalitetssikre dataene som er rapportert inn for å se om koder kan være uteglemt. 
Gynekologi har aktivitet i henhold til plantall i september, noe under på poliklinikk, blant annet 
færre cytostatika pasienter.  
 

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

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

57 61 46

Ingen fristbrudd 0 % 0,6 % 0,4 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-11,3      -1,3           

5 Ingen korridorpasienter 0 4 3
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN September September  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 837                -66                 7 607             7 810             -202               
Antall døgn 1 006             -45                 9 022             9 143             -121               
Antall dag 266                35                  2 209             1 755             454                
Antall poliklinikk 3 177             -115               27 826           28 629           -803               

Bemanning
Brutto bemanning 266                272                279                -6                   
Innleid arbeidskraft 1                    2                    1                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 21                  21                  23                  -2                   
Sykefravær (august) 6,0 % 6,3 % 8,1 % -1,8 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 26 387           -1 380            227 138         -2 193            205 282         
Driftskostnader 28 518           -751               238 450         -9 119            230 753         

Resultat -2 131            -2 131            -11 312          -11 312          -25 471          
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Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er i september på 
-1 mill kroner, noe høyere enn forventet. Avviket skyldes økt bruk av sommeravtalevakter i 
august i 2018 i forhold til det som ble brukt i 2017, samt en økning i sykefravær kombinert 
med lave sykerefusjoner i september.  
 
Legelønn er i balanse i forhold til budsjett i september.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Fedrebetaling på S405 er foreløpig ikke igangsatt. Det er utforende å få endelig klarlagt 
rutiner for når det kan benyttes og ikke.  
 
Korttidsfravær på gynekologisk sengepost gjør det vanskelig å holde variabel lønn nede, og 
nesten alt fravær må erstattes siden det er en liten post. Prøver å styrke en natt i uken for å 
forebygge fravær.  
 
Nedtak av bemanning på fødebarsel gjør at de fleste vakter med korttidsfravær bør erstattes, 
og vil på tross av god turnusplanlegging gi et negativt lønnsavvik.  
 
 
 
 
  

Øke fedrebetalingen fra 300 ti l  
420 på barselhotellet 01.01.2018 50 50 1,0 50

Fedre betaling på S405 - 300 kr 01.09.2018 330 110 0,3 330
Sjekk deg dag for ansatte Høsten 2018 100 100 1,0 100
Nedtak av bemanning på gyn 
sengepost 3 dagvakter 01.01.2018 360 360 1,0 360

Nedtak variabel lønn på gyn 
sengepost 01.09.2018 30 10 0,3 30

Nedtak av bemanning 
kontortjensten 0,5 årsverk 01.01.2018 300 300 1,0 300
Redusere bruk av variabel lønn 
på fødebarsel

Forventes ikke 
å realiseres 5 333 0 0,0 5 333

Redusere lønnsbruk hos legene 01.06.2018 344 172 0,5 344

SUM 6 847 1 102 0,2 6 847

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal Tiltak iverksatt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Barne- og ungdomsklinikken har god kontroll på fristbrudd og ventetider. Sykefraværet 
varierer betydelig mellom ulike avdelinger. Arbeidet vil intensiveres ved enkeltavdelinger, og 
man vil se på erfaringsoverføring fra avdelinger med gode resultater.   
 

 
 
Klinikken har et negativt budsjettavvik i september på -1,3 mill.kr. Hittil i år er budsjettavviket 
+1,5 mill.kr.  
 
Avvik på lønn er hovedårsaken til det negative resultatet den siste måneden og spesielt da 
kostnader i forbindelse med ny overenskomst for legene knyttet til sommerferieavvikling (ca. 
0,9 mill.kr). Totalt var lønnsavviket i september på hele -1,8 mill.kr. Ca. 0,4 mill.kr av dette 
avviket er relatert til variabel lønn og som i tidligere perioder er en del av avviket knyttet til at 
ekstra mange er ute i svangerskapspermisjon.    
 
Det er også et inntektsavvik i september på ca. -1,0 mill.kr. Her ligger det største avviket      
(-0,6 mill. kr) på døgnaktiviteten på Avdeling barn og ungdom (ABU) og -0,5 mill. kr  er 
knyttet til lavere aktivitet ved Pediatrisk poliklinikk (Pol). Avviket ved ABU skyldes primært lav 
indeks. Det er grunn til å tro at indeksen vil bedre seg etter rekoding. Aktiviteten ved 
pediatrisk poliklinikk var lav i september, hhv 273 konsultasjoner mindre enn i fjor og 340 
under plan. Trenden har vært negativ i store deler av 2018, men er samtidig noe forsterket i 
september, og muligens i oktober, grunnet at en del personell er tatt ut av klinisk drift i 

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

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

57 70 56

Ingen fristbrudd 0 % 0,8 % 0,9 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

1,5          0,2            
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
20

0%

20%

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

DRG-poeng 458                -48                 4 387             4 167             221                
Antall døgn 332                65                  2 669             2 410             259                
Antall dag 2                    -5                   6                    48                  -42                 
Antall poliklinikk 2 308             -258               19 487           19 090           397                

Bemanning
Brutto bemanning 320                305                300                4                    
Innleid arbeidskraft 2                    1                    2                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 19                  17                  15                  2                    
Sykefravær (august) 8,7 % 8,4 % 6,5 % 1,9 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 26 449           -213               218 047         1 881             198 684         
Driftskostnader 27 783           -1 120            216 592         -426               210 000         

Resultat -1 333            -1 333            1 455             1 455             -11 317          
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forbindelse med kompetansetiltak før oppstart av ny «Barneovervåkning» i slutten av 
oktober, samt opplæring i elektronisk kurve (Metavision) i uke 42. Akkumulert er pediatrisk 
poliklinikk ca. 1000 konsultasjoner bak plan. Det er re-kodet for ca. 0,5 mill.kr i september. 
Også denne måneden er det et positivt avvik på varekostnader.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Det var angitt i forrige månedsrapport en viss spenning knyttet til resultatet for september, 
spesielt relatert til variabel lønn generert i august (spesielt på Nyfødt) og en mer kostbar 
sommerferieavvikling for legene etter ny legeavtale. Denne kom til utbetaling i september og 
de negative avvikene man så som mulige og til dels sannsynlige har slått til.  Det er likevel 
sannsynlig at september-resultatet ikke er et uttrykk for ordinær styringsfart.  Prognosen er 
fremdeles budsjettbalanse i 2018. Det er to hovedutfordringer i driften som er prioritert: 
Etterslep ved pediatrisk poliklinikk, og lavere aktivitet der, samt sykefravær ved 
enkeltavdelinger. 
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3.6 Divisjon for psykisk helsevern 
 

 
 
3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Psykisk helsevern har i snitt 0,7 % fristbrudd akkumulert per september og 0,4 % i 
september.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i september på 44 dager. Ventetid på 
avviklede pasienter hittil i år er på 51 dager. Det er igangsatt nye tiltak for å redusere 
ventetid. Tiltakene har ved flere av enhetene gitt effekt og ventetiden er redusert. 
 
Det har vært en gradvis reduksjon av sykefraværet i løpet av første halvår. I juli og august 
har det imidlertid vært høyere sykefravær, henholdsvis 9 % i juli 8,1 % i august. 
Sykefraværet hittil i år er på 8,4 % på grunn av spesielt høyt fravær i januar og februar. 
 
Divisjon for psykisk helsevern har i september et økonomisk resultat i forhold til budsjett på   
-0,4 mill. kr og et akkumulert merforbruk på -0,6 mill.kr. 
 
Det er et akkumulert negativt avvik på polikliniske inntekter i forhold til budsjett på -2,1 mill. 
kr, en bedring siden forrige rapportering. Det forventes at aktiviteten vil stabiliseres og at 
inntektene ved de fleste avdelinger blir i henhold til budsjett som følge av rekruttering til flere 
nyopprettede stillinger. En akkumulert mindreinntekt på -2,8 mill. ved poliklinikkene i Avdeling 
rus og avhengighet oppveies delvis av merinntekt ved andre avdelinger. Avviket i inntekt ved 
avdeling rus og avhengighet er vesentlig større enn aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedårsaken 
til mindreinntekten synes å være at endringer/reduksjoner i DRG-vektene i 2018 for 
psykiatriske ungdomsteam (PUT) ikke ble fanget opp på det tidspunktet budsjettet for 2018 
ble lagt. Det vil si at budsjetterte ISF-inntekter for ruspoliklinikkene ble satt urealistisk høyt.  
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

40 44 51

Ingen fristbrudd 0 % 0,4 % 0,7 %

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,9 % 8,1 % 8,2 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,5         -0,1           
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Omstilling 
av døgntilbud er gjennomført, det samme er nedtrapping av aktivitet og kapasitet som følge 
av Vestby-overføringen på Follo DPS. Kostnaden ved bruk av innleieleger dekkes fortsatt av 
innsparing på lønnsbudsjettet. 
 
Det arbeides med ulike tiltak for å redusere lønnskostnader på døgnposter med merforbruk 
og alternativer til bruk av innleieleger over lengre tidsrom. Det planlegges tiltak for bibehold 
og rekruttering av overleger. 
 
  

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

VOP 16 323           -270               145 834         148 567         -2 733            

- herav døgn 4 986             -147               47 374           48 107           -733               
- herav liggedøgn utenfor HSØ 79                  21                  709                1 083             -374               
- herav poliklinikk 11 258           -144               97 751           99 377           -1 626            

BUP 7 338             -55                 60 878           61 786           -908               
- herav døgn 575                -144               5 333             5 782             -449               
- herav poliklinikk 6 763             89                  55 545           56 004           -459               
TSB 4 042             267                33 328           35 490           -2 162            
- herav døgn 1 650             187                13 542           14 409           -867               

- herav poliklinikk 2 392             80                  19 786           21 081           -1 295            
Bemanning

Brutto bemanning 1 813             1 816             1 817             -1                   

Innleid arbeidskraft 10                  9                    3                    6                    
Overtid og ekstrahjelp 163                153                153                0                    

Sykefravær (august) 8,1 % 8,4 % 8,4 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 158 792         892                1 307 139      4 287             1 257 690      
Driftskostnader 159 213         -1 314            1 307 689      -4 837            1 264 808      

Resultat -421               -421               -550               -550               -7 118            
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen etter ni måneder viser et positivt akkumulert 
budsjettavvik på 1 mill. kr. Hovedårsaken til positivt budsjettavvik pr september er primært 
mindre forbruk på varekostnader og økte inntekter fra høyaktivitet og kodeforbedring på 
Bildediagnostisk avdeling. Til tross for det positive resultatet, har divisjonen fortsatt 
utfordringsområder som følges tett, oppsummert under: 
 

• Inntekt: Nytt laboratoriekodeverk viser en foreløpig betydelig inntektsreduksjon for 
Tverrfaglig laboratoriemedisin. Det nye kodeverket skulle innføres budsjettnøytralt, 
hvorav en andel utbetales fra Helfo og en andel er overført RHF’ene som basisinntekt 
for videre tildeling til helseforetakene. Hittil har Ahus ikke fått tildelt en andel av disse 
økte basismidlene. Uten tildeling av ekstra basis fra HSØ vil denne endringen ikke 
være budsjettnøytral. Estimater foretatt fra Helsedirektoratet i starten av 2018 
indikerer en inntektsreduksjon i størrelsesorden 34 mill. kr for Ahus. Divisjonen har 
selv vurdert en inntektsreduksjon i størrelsesorden mellom 15-20 mill. kr. 

 
• Vare- og lønnskostnad:  

Internt salg av blodprodukter fra Immunologi- og transfusjonsmedisinsk 
avdeling(IMTRA) til de somatiske avdelingene er redusert. Dette er en ønsket 
utvikling fra et pasientperspektiv. Økonomisk konsekvens er redusert inntekt for 
IMTRA samtidig som det gir reduserte kostnader for de somatiske avdelingene. 
Avdelingen følger utviklingen tett og vil justere kostnader i forhold til dette. IMTRA har 
også avtale om leveranse av blodprodukter til LHL, hvor inntekten ifm. salg av 
blodprodukter hittil er redusert med 1,1 mill. kr.  Dette skyldes at LHL har fått redusert 
sin aktivitet knyttet til hjertekirurgi. 
 
Behandlingshjelpemidler (BHM) har i 2018 fått et leverandørbytte innenfor 
diabetesområdet som medfører økte kostnader. BHM er i dialog med klinisk 
virksomhet for å utvikle og implementere en plan knyttet til insulinpumper.   
Foreløpig estimert budsjettavvik på BHM i 2018 er -6 til -8 mill.kr i forhold til budsjett. 

 
Bildediagnostisk avdeling (BDA) har fortsatt en utfordring knyttet til høye 
lønnskostnader som følge av meraktivitet utover planlagt drift, primært for 
radiologene. Hovedårsaken til denne meraktiviteten er økende etterspørsel innen de 
komplekse modalitetene (CT og MR) som tilsvarende har økt kompleksiteten i 
forbindelse med beskrivelse av bilder.  

 
Divisjonen har gjennom flere år jobbet systematisk med reduksjon av sykefravær, gjennom 
nærværsprosjekt, som blev påbegynt i 2014. Sammen med dette og prosjekt for kartlegging 
av årsaker til at arbeidstaker slutter (gjennomført i perioden 2015/2016/2017) har divisjonen 
oppnådd betydelige resultater. Begge prosjektene bidrar samtidig til å styrke arbeidsmiljøet i 
divisjonen.  
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0

1,0          0,1            

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

-3

0%

10%
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Aktivitetsutvikling 
Total aktivitet innen bildediagnostikk viser en moderat vekst. Veksten er hovedsakelig innen 
de tyngre modalitetene (CT, MR og mammografi), som er mer tidskrevende undersøkelser. 
Reduksjon av aktiviteten innen omsorgsnivået «primærhelsetjeneste», kommer av en 
betydelig reduksjon av etterspørselen innen konvensjonell røntgen på lokasjon Ski, hvor det 
primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres på grunn av en svært 
gammel utstyrspark.  
 
Innen laboratoriefagene er det varierende aktivitetsvekst innen omsorgsnivået «intern 
poliklinikk» mellom laboratoriefagområdene. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor 
de manuelle fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og 
analysearbeid innen Patologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Mikrobiologi. 
Persontilpasset behandling bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for 
kreft.  
 

 
 
Budsjettiltak 
Divisjonens 3 hovedmål i 2018 for budsjettkontroll er: 
1) Inntektssikring 
2) Kontroll bemanning 
3) Hverdagsrasjonalisering 
 
Det to sistnevnte områder omfatter flere mindre tiltak som kan beskrives som 
hverdagsrasjonalisering. Status pr september viser at de fleste av disse tiltakene er i henhold 
til plan eller erstattet av nye tiltak, som resultat av forbedringsprosjekter.  
 

 
 
 
 

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 5 597             225                50 991           50 500           1,0 %
Poliklinikk 5 281             -410               46 897           46 225           1,5 %
Primærhelsetjenesten 1 857             -285               16 945           18 350           -7,7 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 229 199         2 410             2 082 316      2 068 203      0,7 %
Poliklinikk 167 285         7 760             1 419 362      1 382 276      2,7 %
Primærhelsetjenesten 173 373         -6 076            1 476 857      1 488 759      -0,8 %

Bemanning
Brutto bemanning 638                627                609                17                  
Innleid arbeidskraft 0 -                 0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 14                  15                  14                  0                    
Sykefravær (august) 5,4 % 5,7 % 7,0 % -1,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 94 528           1 669             787 355         1 317             734 799         
Driftskostnader 92 690           169                786 360         -322               740 734         

Resultat 1 838             1 838             995                995                -5 935            
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 

 
 
Det akkumulerte økonomiske resultatet per september er +8,1 mill. kr i forhold til budsjett. 
 
Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter og det akkumulerte avviket er per 
september kommet opp i +14,4 mill. kr. 
 
Driftskostnadene har et negativt avvik per september på -5,7 mill. kr. Energikostnader utgjør 
-5,3 mill. kr av dette avviket. 
 
Prognose for 2018 er fremdeles +10 mill. kr i forhold til budsjett. 
 
 

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

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0

8,1          0,9            

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

-1

1

0%

10%

20%

DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
FACILITIES MANAGEMENT September September  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Bemanning

Brutto bemanning 601                616                611                5                    
Innleid arbeidskraft 13,1 11                  2                    10                  
Overtid og ekstrahjelp 66                  62                  68                  -6                   
Sykefravær (august) 8,4 % 8,8 % 8,6 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 53 591           175                460 917         -409               445 326         
Driftskostnader 54 449           -1 032            452 833         8 493             435 645         

Resultat -858               -858               8 085             8 085             9 681             
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4. ROS-analyse 2. tertial 2018 
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Risikomatrisen gjenspeiler det samlede risikobildet ved helseforetaket ved utgangen av 2. tertial 2018 i tilknytning til de vedtatte hovedmålene 
for året. Målområdene er siden første tertial splittet opp i de respektive delmål.  
 
Endringer fra 1. tertial 2018:  
- Mål 2b har beveget seg fra middels til høy risiko.  
- Mål 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9b holdes på moderat risiko.  
- Mål 9a og 9c har beveget seg fra middels til lav risiko. Mål 10 har lav risiko.  
 
Hvert risikoområde følges opp i henhold til en detaljert handlingsplan. Iverksatte eller pågående risikoreduserende tiltak er oppfølging med 
controller, driftsmøter, kapasitetsmøter, systematisk budsjett- og regnskapsoppfølging, system for resultatsikring samt vurdering av bruk av 
overtid og vikarer. 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
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1.2 AML brudd  
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1.3 Bemanning totalt   
 

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

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

 

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

   
 

 
 

 
  

Månedlige kostnader innleie helsepersonell
(tall i tusen kr) Faktisk 2018 Budsjett 2018 Faktisk 2017 Snitt 2017 Snitt 2016
Jan 3 893               4 662               3 846               5 564               4 712               
Feb 5 422               4 621               4 745               5 564               4 712               
Mar 6 794               4 708               7 862               5 564               4 712               
Apr 3 893               4 747               5 692               5 564               4 712               
Mai 5 612               4 733               4 226               5 564               4 712               
Jun 6 970               4 806               6 241               5 564               4 712               
Jul 9 213               5 081               7 012               5 564               4 712               
Aug 6 944               5 128               3 354               5 564               4 712               
Sep 5 872               4 865               5 574               5 564               4 712               
Okt 4 786               4 674               5 564               4 712               
Nov 4 770               6 225               5 564               4 712               
Des 4 832               7 318               5 564               4 712               
Akkumulert 54 613             57 739             66 769             66 769             56 543             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

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

Måned Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Ahus 49        71        67        58        55        56        59        59        57        57        57        53        47        62        66        
Somatikk 50        72        68        60        56        58        60        60        60        58        58        54        47        63        69        
Kirugisk divisjon 59        77        71        65        57        56        63        63        66        67        67        56        56        69        72        
Ortopedisk klinikk 64        96        91        77        74        74        77        72        75        68        72        69        40        74        93        
Medisinsk divisjon 44        59        57        48        47        46        54        50        47        45        44        45        46        55        52        
Barne- og ungdomsklinikke 49        83        65        54        46        57        57        55        55        55        51        54        41        64        70        
Kvinneklinikken 22        50        51        52        48        50        48        51        45        52        45        43        25        43        61        
VOP 48        53        51        42        48        53        55        49        50        52        59        51        48        56        43        
BUP 51        61        55        46        43        46        56        51        50        55        56        49        40        58        46        
TSB 35        46        44        32        32        33        44        35        40        40        33        36        51        43        45        
Mål PHV/TSB 45        45        45        45        45        45        40        40        40        40        40        40        40        40        40        
Mål Somatikk 60        60        60        60        60        60        57        57        57        57        57        57        57        57        57        
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2.2 Fristbrudd       
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold 
til antall avviklede pasienter i perioden.  
        

          
 

 
  

Andel fristbrudd avviklede pasienter 

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

 
 

 
 

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

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Overholdelse 
av 
pasientavtaler

01.07.2017 94 459 15 448 109 907 85,9 %
01.08.2017 98 709 15 370 114 079 86,5 %
01.09.2017 100 003 15 718 115 721 86,4 %
01.10.2017 99 174 15 349 114 523 86,6 %
01.11.2017 98 629 14 014 112 643 87,6 %
01.12.2017 95 372 14 499 109 871 86,8 %
01.01.2018 98 554 15 972 114 526 86,1 %
01.02.2018 100 467 14 773 115 240 87,2 %
01.03.2018 99 811 15 109 114 920 86,9 %
01.04.2018 99 915 15 717 115 632 86,4 %
01.05.2018 99 433 16 338 115 771 85,9 %
01.06.2018 96 118 17 384 113 502 84,7 %
01.07.2018 97 732 16 899 114 631 85,3 %
01.08.2018 101 159 16 733 117 892 85,8 %
01.09.2018 103 668 17 091 120 759 85,8 %
01.10.2018 103 166 17 022 120 188 85,8 %

 
Side 10 av 17 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp 

 

 
 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70%

Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Alle forløp 81 % 80 % 80 % 76 % 76 % 72 % 76 % 76 % 81 % 75 % 77 % 74 % 76 % 69 % 70 %
Brystkreft 100 % 92 % 91 % 79 % 90 % 95 % 95 % 86 % 91 % 94 % 94 % 88 % 83 % 94 % 90 %
Tykk- og endetarmskreft 100 % 84 % 79 % 89 % 93 % 86 % 96 % 77 % 86 % 68 % 91 % 76 % 89 % 80 % 91 %
Lungekreft 88 % 85 % 95 % 91 % 88 % 95 % 79 % 92 % 87 % 86 % 82 % 85 % 89 % 84 % 83 %
Prostatakreft 81 % 88 % 91 % 89 % 82 % 68 % 86 % 88 % 96 % 91 % 82 % 93 % 93 % 82 % 88 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Alle forløp 59 % 41 % 73 % 58 % 62 % 60 % 53 % 76 % 62 % 54 % 57 % 57 % 49 % 52 % 64 %
Brystkreft 47 % 34 % 55 % 33 % 48 % 32 % 27 % 47 % 31 % 28 % 37 % 23 % 13 % 22 % 38 %
Tykk- og endetarmskreft 65 % 57 % 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 62 % 68 % 60 % 44 % 51 % 71 % 88 %
Lungekreft 70 % 68 % 68 % 72 % 81 % 80 % 86 % 92 % 71 % 71 % 83 % 75 % 62 % 65 % 67 %
Prostatakreft 70 % 24 % 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 44 % 28 % 52 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
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2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning   

 
 

 
  

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

Ahus 73 % 74 % 73 % 74 % 79 % 76 % 71 % 75 % 81 % 78 % 76 % 77 % 76 % 75 % 73 % 80 % 80 %

Medsinsk divisjon 63 % 66 % 65 % 68 % 70 % 62 % 58 % 63 % 63 % 62 % 69 % 65 % 62 % 56 % 54 % 65 % 69 %

Kirurgisk divisjon 77 % 80 % 80 % 78 % 80 % 77 % 63 % 73 % 85 % 82 % 77 % 83 % 79 % 84 % 84 % 84 % 78 %

Ortopedisk klinikk 46 % 40 % 38 % 39 % 60 % 70 % 71 % 80 % 95 % 81 % 69 % 67 % 83 % 71 % 73 % 84 % 90 %

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

Barne- og ungdomsklinikken 94 % 90 % 93 % 92 % 92 % 95 % 90 % 91 % 94 % 96 % 92 % 88 % 86 % 88 % 60 % 91 % 89 %

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

     
 

  

Prevalens av sykehusinfeksjoner 
3 kv 2015 1 kv 2016 2 kv 2016 3 kv 2016 4 kv 2016 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018 3 kv 2018

Ahus 2,1 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 2,9 %
Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
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3. Kapasitet 

3.1 Pasientbelegg     

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

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 
 

 

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Normerte senger voksensomatikk 76 % 85 % 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % 89 % 85 % 87 % 92 %
Kirugisk divisjon 74 % 88 % 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 % 93 %
Medisinsk divisjon 81 % 87 % 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 % 93 %
Ortopedisk klinikk 62 % 77 % 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 % 93 %
Barne- og ungdomsklinikken 55 % 60 % 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 % 67 %
Kvinneklinikken 76 % 78 % 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 % 82 %

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2018 504       382       271        458        182        163        162        183        221        
Korridorovernattinger 2017 420       337       331        90          219        89          41          148        201        127        186        147        
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        92          20          98          113        107        238        372        
Gj.snitt pr dag 16,3      13,2      8,7         15,3       5,9         5,4         5,2         6,1         7,1         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

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

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

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

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

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

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
2015 330 416 517 369 284 341 296 124 339 231 282 251
2016 401 352 398 326 312 283 302 298 193 246 347 405
2017 336 249 252 153 185 177 101 184 318 319 339 218
2018 423 481 442 348 259 176 209 122 211
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 45 572      45 746      -174         -0,4 % 44 916          656          1,5 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 162 252    163 526    -1 274      -0,8 % 162 600        -348         -0,2 %

Ant. dagbehandlinger 23 973      24 692      -719         -2,9 % 23 873          100          0,4 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 218 492    221 654    -3 162      -1,4 % 218 052        440          0,2 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 68 833      69 174      -341         -0,5 % 66 182          2 651       4,0 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 69 512      69 949      -437         -0,6 % 66 816          2 696       4,0 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 035        2 808        227           8,1 % 2 883            152          5,3 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 47 374      47 241      133           0,3 % 48 107          -733         -1,5 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 709           525           184           35,0 % 1 083            -374         -34,5 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 97 751      102 873    -5 122      -5,0 % 99 377          -1 626      -1,6 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 102           73             29             39,7 % 72                 30            41,7 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 5 333        5 725        -392         -6,8 % 5 782            -449         -7,8 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 55 545      58 272      -2 727      -4,7 % 56 004          -459         -0,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 696           636           60             9,4 % 680               16            2,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 13 542      14 045      -503         -3,6 % 14 409          -867         -6,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 19 786      21 889      -2 103      -9,6 % 21 081          -1 295      -6,1 %

Barne og ungdomspsykiatri
Per september 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per september 2018 Resultat 
samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Voksenpsykiatri
Per september 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per september 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2016-18   
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