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Sak 62/18 Rapport pr. 2. tertial 2018 
 
Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for 2. tertial 2018. 
 
Helsedirektoratet har de siste 8-10 dagene hatt sin applikasjon med de offisielle tallene for 
pakkeforløp ute av drift. Tallene knyttet til pakkeforløp i august er derfor ikke helt komplette, 
men det var hentet ut noen tall på behandling innen standard tid før løsningen gikk ned. 
Disse er inkludert i rapporten. 
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1. Sammendrag 
Aktiviteten i august er på linje med plantall, og antall korridorovernattinger er på samme nivå 
som det har ligget på i perioden mai-juli.  Det økonomiske resultatet ligger på budsjett og i 
august har lønnskostnadene et positivt avvik etter et stort negativt avvik på disse kostnadene 
i juli.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i august 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,7 %. Det 

er 0,6 prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 2017.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå 2,8 % i august. Det er samme nivå som i mai, juni og 

juli. 
• Antall nyhenviste ventende totalt ligger 4% høyere enn i august 2017 og nyhenviste 

ventende over 3 måneder har økt med 18 % (400 pasienter) siden august i fjor.  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 62 dager i august, som er 9 dager lavere enn i 

august 2017. Hittil i år er ventetiden for avviklede pasienter i gjennomsnitt 56 dager. 
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.848 brutto månedsverk i august mot 6.943 i budsjett  

(+95). Antall utbetalte månedsverk i juli 2017 var 6.784. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -16 mill. kr (justert for mindre-

kostnader pensjon), hvorav ca. -2 mill. kr er knyttet til lønn, og -14 mill. kr er knyttet til 
ekstern innleie. Det negative lønnsavviket er i hovedsak knyttet til variabel lønn.  

• Det totale sykefraværet i juli var på 7 %. Det er 0,5 p.p. lavere enn samme måned i 
2017. Hittil i år er sykefraværet 7,8 %, som er samme nivå som i 2017. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har et resultat som er i balanse i forhold budsjett per august. I 
tillegg kommer resultatført gevinst fra eiendomssalg på 51,4 mill kr. Det er også per august 
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 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 kobler sammen aktivitet og bemanning har vist seg 
å ta litt lenger tid enn forutsatt. Blant annet fordi stedstrukturen i DIPS er krevende å få koblet 
riktig opp mot kostnadsstedene der bemanningen er registrert. Etter sommerferien går dette 
arbeidet inn i en sluttfase og forhåpentligvis er disse produktivitetsdataene tilgjengelig i løpet 
av september. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

I august var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 62 dager. Somatikk har en 
ventetid på 63 dager som er over målkravet på 57 dager. Ventetidene på VOP (56 dager), 
BUP (58 dager) og TSB (43 dager) ligger over årets målkrav på 40 dager. I flere poliklinikker  
jobbes det med å se på hvordan henvisninger behandles, med mål om at flere pasienter får 
time i god tid før frist, noe som vil bidra til å redusere gjennomsnittlig ventetid. 
 
Andel fristbrudd ved helseforetaket er 2,8 %. Følgende avdelinger står for nesten 70% av 
fristbruddene i august: Ortopedi (11), ØNH (23), fordøyelse (30) og bryst og endokrinkirurgi 
(27). Fordøyelse vil fortsatt ha kapasitetsutfordringer til den planlagte økte kapasiteten på 
dette området kommer opp. Her er det store utfordringer med å få rekruttert inn spesialister 
og det forsinker tiltaket. Det estimeres at det blir full aktivitet på alle laber i løpet av oktober 
måned. 
 
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 (+0,6 %), BUP (-0,1 %), VOP (-1,9 %) og TSB (-7,2 %). 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 ettermiddagspoliklinikk på en DPS og etablering av Raskere Tilbake tilbud på 
Grorud DPS. 
 
I forhold til ventetider har vi dette bildet i august: 
 

 
 
Her oppfylles prioriteringsregelen ikke for noen av områdene. 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 62 56

1b Ingen fristbrudd 0 % 2,8 % 2,5 %

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 % 45 % 58 %

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 0 183 288
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Det totale sykefraværet i juli var på 7 %. Det er 0,5 p.p. lavere enn samme måned i 2017. 
Hittil i år er sykefraværet 7,8 %, som er samme nivå som i 2017. 
 
Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp 
er 45 % i august. Hittil i år er andelen 58 % mot et krav på 70 %. Det er fortsatt innenfor 
pakkeforløpet for brystkreft at utfordringene er størst (13 % i august). Her jobbes det med 
konkrete tiltak for å øke både operasjonskapasitet og poliklinisk kapasitet. Hvis brystkreft-
pasientene tas ut fra tallgrunnlaget, ville vi ha vært tett på målkravet på 70 % i august. 
 
Antallet pasientovernattinger har ligget stabilt på 160-180 i perioden mai-august, og nivået i 
disse månedene ligger nesten 50% høyere enn i tilsvarende måneder i 2017. Andel 
korridorpasienter er i august 1,1 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,7 %. Det er 0,6 
prosentpoeng over det akkumulerte nivået i samme periode i 2017. 
 
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 48,3 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 august 
redusert med 39,5 mill. kr som følge av reduserte pensjonskostnader. Trekker vi ut dette 
beløpet så er inntektene ca. 36 mill. kr høyere enn budsjett per august (eksklusive salg av 
Ski). 
 
ISF-inntekter i somatikken avviker negativt med 76 DRG-poeng (-1,7 mill. kr). I tillegg er det 
per august høye ISF inntekter knyttet til H-resepter (+14 mill. kr) og høye inntekter knyttet til 
utskrivningsklare pasienter (+4,8 mill. kr). Laboratorie- og radiologi inntektene er ca. -2 mill. 
kr lavere enn budsjett hittil i år. 
 
Andre inntekter (eksklusive salg av Ski Sykehus og eksklusive basisjustering for pensjon) 
avviker positivt med 23,9 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte inntekter 
knyttet til forskning som har en tilsvarende kostnadsside. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -40,6 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+41 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 2 mill. kr og 14 mill. kr høyere enn 
budsjett per august. 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 negative avvik i forhold til sine 

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 216 844 219 918 -3 074       -1,4 % 1 852 751    1 840 188    12 563      0,7 %
Andre inntekter 485 238    487 846    -2 608       -0,5 % 3 941 458    3 905 690    35 768      0,9 %

Sum driftsinntekter 702 082    707 764    -5 682       -0,8 % 5 794 209    5 745 878    48 331      0,8 %
Lønn -og innleiekostnader 420 495    427 468    6 973        1,6 % 3 445 041    3 470 021    24 980      0,7 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 95 463      95 502      39             0,0 % 736 087       757 664       21 577      2,8 %
Gjestepasientkostnader 73 237      67 355      -5 882       -8,7 % 601 773       565 374       -36 399     -6,4 %
Andre driftskostnader 97 699      102 063    4 364        4,3 % 838 926       828 335       -10 591     -1,3 %

Sum driftskostnader 686 894    692 388    5 494        0,8 % 5 621 827    5 621 394    -433          0,0 %

Driftsresultat 15 188      15 376      -188          -1 % 172 382       124 484       47 898      38 %
Netto f inans 6 027 6 209 182           2,9 % 47 627         51 151         3 524        6,9 %

Resultat 9 161        9 167        -6              124 755       73 333         51 422      
Salg av Ski Sykehus -            -51 400       -51 400     

Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 9 161        9 167        -6              -0,1 % 73 355         73 333         22             0,0 %

Denne periode Hittil i år
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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 august på +21,6 mill. kr.  Det er et positivt avvik 
knyttet til legemiddelkostnader på +29 mill. kr.  Av dette er 13,4 mill. kr knyttet til H-resepter 
og 12,8 mill. kr ligger på medisinsk divisjon. Den kostnadsveksten som det var lagt opp til i 
budsjett på legemiddelområdet har ikke kommet i løpet av de første åtte månedene. Det er 
kostnadsført og avsatt til sammen ca. 9 mill. kr til Spinraza per august. 
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -36,4 mill. kr.  Økt kjøp 
innenfor psykisk helsevern utgjør over halvparten av avviket (-22,1 mill. kr, inkludert en 
ekstra avsetning på 10 mill. kr i august). Innenfor somatikk er det kjøp av skopier fra private 
(Aleris) med et negativt avvik på -10,4 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): +13,4 milll. kr 
• Positivt avvik på finanskostnader: +3,6 mill. kr 
• Positivt avvik knyttet til buffer på innleie: +20 mill. kr 
• Positivt avvik på ISF-inntekter knyttet til H-resepter: +14 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) August HiÅ

(10) Foretaket felles -2 682       92 438      
(11) Enhet for økonomi og f inans -46            1 953        
(16) Enhet for HR 80             3 013        
(20) Divisjon for facilities management 3 238        8 942        
(30) Kirurgisk divisjon -210          -27 476     
(34) Ortopedisk klinikk 2 050        565           
(35) Kvinneklinikken -1 083       -9 181       
(40) Medisinsk divisjon -5 325       -26 156     
(43) Barne- og ungdomsklinikken 1 025        2 788        
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 2 844        -843          
(70) Divisjon for psykisk helsevern 753           -128          
(90) Forskningssenteret -650          5 507        
Resultat -6              51 422      
Budsjettmessig avvik (ekskl. salg av Ski Sykehus) -6              22             
Budsjettmessig avvik (inkl. salg av Ski Sykehus) -6              51 422      

Side 6 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd økte til 4,1 % i august som følge av en økning ved Bryst- og 
endokrinkirurgisk avdeling og 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 69 i august. Alle avdelingene følger dette tett og vi forventer en 
nedgang i løpet av høsten.  
 
Belegget på sengeområdene i august var 96 % (senger i drift), mot 92 % på samme tid i 
2017, og det har vært 30 korridorovernattinger i divisjonen den siste måneden. Intensiv 
hadde i juli et belegg på 7,2 pasienter, mot 5,5 pasienter i samme periode i 2017.  
 
Operasjonsaktiviteten i august var 8,5 % høyere enn i 2017 målt i knivtimer. Ved 
Sentraloperasjon har knivtiden økt med 2,1 % i forhold til 2017. Antall ø-hjelpsoperasjoner er 
redusert med 175 hittil i år, mens antall elektive inngrep har økt med 205 (7,8 %). Ved DKS 
er antall operasjoner redusert med 89, mens knivtiden har økt med 1,5 % i forhold til 2017.  
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen hittil i år er -27,5 mill. kr. (-4,2 %) i forhold til budsjett.  
Ca. en tredjedel av dette kan forklares ved at aktiviteten hittil i år er 469 DRG-poeng lavere 
enn plantall. Avviket de siste tre måneder er +158 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 -9,7 mill. kr per august, 
hvor -11,2 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 er 
noe lavere denne sommeren enn i 2017. 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 -2,3 mill kr, 
mens gjestepasientkostnadene har et negativt avvik på -3,5 mill. kr. 
Gjestepasientkostnadene hittil i år er lik fjoråret, men det er en vridning til høyere kostnader 
for gastrokirurgiske pasienter til Sykehuset Innlandet, samt en økning knyttet til palliative 
pasienter på OUS. 
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 69 63

Ingen fristbrudd 0 % 4,1 % 2,6 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,9 % 7,5 % 8,7 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-27,5 -3,4           

5 Ingen korridorpasienter 0 35 36
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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 %, og ordningen startet opp igjen i uke 
34. Det jobbes med en rekke tiltak for å effektivisere operasjonsdriften ytterligere.  
 
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. Tiltakene følges 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.  
 

 

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

DRG-poeng 1 968             36                  15 444           14 685           759                
Antall døgn 1 279             78                  9 539             9 501             38                  
Antall dag 314                12                  2 455             2 211             244                
Antall poliklinikk 6 952             306                54 474           55 382           -908               

Bemanning
Brutto bemanning 1 138             1 120             1 114             6                    
Innleid arbeidskraft 11                  11                  9                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 66                  67                  63                  5                    
Sykefravær (juli) 7,5 % 8,8 % 7,3 % 1,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 104 806         283                740 029         -10 391          687 357         
Driftskostnader 105 016         -493               767 505         -17 085          745 885         

Resultat -210               -210               -27 476          -27 476          -58 528          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 2,0 % i august. Planlagte fristbrudd de neste 30 
dager er 13 og det er 68 truende fristbrudd per 9. september. Økning i antall truende 
fristbrudd skyldes større pågang enn faktisk kapasitet for poliklinikk på rygg, men det jobbes 
systematisk for å unngå at dette blir faktiske brudd. Det er tett dialog og godt samarbeid 
mellom kontortjenesten og legegruppen for å redusere antall fristbrudd og redusere ventetid.  
 
Det var 19 pasientovernattinger på korridor i august, 18 av de i den siste uken i måneden på 
grunn av høyt belegg på S105 og S205, snitt denne uken på 106%. Belegget de første tre 
ukene i august var på 87%. Det er i august igangsatt dreining av forsinket ø-hjelps pasienter 
til dagkirurgen på Ski sykehus for å forhindre innleggelse på sengepostene på Nordbyhagen.  
 
Sykefraværet i juni var på 9,3%, og det er utfordrende spesielt på S205, med både stabilt 
høyt korttidsfravær og langtidsfravær på akkurat denne posten. Kontortjenesten har også 
høyt fravær. 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 august måned er +2,1 mill. kr i forhold til budsjett og akkumulert 
er resultatet +0,6 mill. kr.  Det er positivt avvik på gjestepasientkostnader på +3,2 mill. kr i 
august (for juni og juli), på grunn av redusert elektiv aktivitet på sommeren og flat 
periodisering av disse kostnadene i budsjettet. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

57 74 69

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,2 % 9,0 % 9,8 %

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

Budsjett 
avvik = 0

0,6          0,1            

5 Ingen korridorpasienter 0 19 55
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK August August  HiÅ 2018 HiÅ 2017 2018 VS 2017
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 931                -6                   8 519             8 183             336                
Antall døgn 506                27                  4 411             4 371             40                  
Antall dag 305                63                  2 255             2 119             136                
Antall poliklinikk 3 858             -28                 32 253           31 668           585                

Bemanning
Brutto bemanning 254                261                271                -9                   
Innleid arbeidskraft 0                    0                    0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 14                  29                  24                  5                    
Sykefravær (juli) 9,0 % 9,9 % 8,9 % 1,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 27 371           -309               216 386         9 088             191 357         
Driftskostnader 25 321           2 359             215 822         -8 524            218 340         

Resultat 2 050             2 050             565                565                -26 983          
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Driftsinntektene er -0,3 mill. kr lavere enn budsjett i august og 9,1 mill. kr høyere enn budsjett 
akkumulert. Avviket i august skyldes noe færre elektive rygg operasjoner enn forventet, samt 
et lavere antall lårhalsbrudd. Vi ser en nedgang i antall lårhalsbrudd fra juni, fra et snitt på +/- 
70 pasienter de første månedene i 2018 til et snitt på 57 de siste 3 måneder. Det antas at 
dette er en tilfeldig variasjon.  
 
Dagopphold er noe over planlagt nivå og poliklinikk på plan i august.  
 
Avvik på lønn på sengepostene er i august -0,2 mill. k. som er betraktelig lavere enn tidligere 
måneder (akkumulert -6,6 mill. kr). Nedgangen skyldes redusert sykefravær og mindre bruk 
av fastvakter i perioden, samt lavere belegg i sommerperioden. Det pågår et arbeid med HR 
og økonomi for å se på muligheten for å ha en høyere fast bemanning og dermed skape 
forutsigbar drift med god kompetanse, og samtidig redusere bruk av dyr variabel lønn.  
 
Det er avvik på lønnskostnader til leger på -0,3 mill. kr. i august. En stor andel av avviket 
skyldes endringen i legenes overenskomst som har medført høyere vaktlønn og UTA på 
sommeren, og resten av avviket ligger på fastlønn.  
 

 
 
Kontoransatte på Ski avlastet Nordbyhagen med timeoppsett og telefoner, samt tok ledige 
vakter på Nordbyhagen ved behov i sommer. 
 
Redusert avvik på variabel lønn på sengepostene i august, men totalt i 2018 et høyt avvik.  
 
Tiltak for å redusere bruk av variabel lønn; 

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

konkrete tiltak på dette området ferdigstilles i september 
  

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

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

Redusere lønnskostnader på sengepostene 
på Nordbyhagen 01.10.2018 5 700 1 425 0,3 5 700

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

SUM 9 852 5 577 0,6 9 852

Estimert 
årseffekt 

2019

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2018

PLAN  
årseffekt 

kroner 2018

Side 10 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



3.3 Medisinsk divisjon 
 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Medisinsk divisjon har ingen store endringer i utviklingen på fristbrudd og ventetider fra 
forrige måned. Andelen fristbrudd har gått opp med 0,5 %, antall ventedager for ventende er 
lik, og antall ventedager for avviklede har gått noe opp. Når det gjelder pasienter med 
passert tentative dato, har det totalt i divisjonen vært en reduksjon på 200 pasienter.  
 
Divisjonen har intensivert oppfølgingen av avdelinger som har utfordringer knyttet til passert 
tentativ dato og fristbrudd, og to av avdelingene har startet opp et samarbeid med 
innsatsteam fra Enhet for medisin og helsefag. Etablerte handlingsplaner følges opp som 
tidligere gjennom avdelingsvise 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 94,2 % 

i august. Det gjennomsnittlige belegget hittil i år er 95,9 % (1,9 prosentpoeng høyere enn i 
2017) 

• I august har medisinske områder hatt 126 pasientovernattinger på korridor, det er 10 flere 
enn i juli. Til sammen har det vært 1542 overnattinger i korridor hittil i 2018. Det er 529 
flere overnattinger enn i 2017 

 
Gjennomsnittlig liggetid i august er 3,2 dager, 0,2 dager lavere enn i juli (avdelingsopphold). 
Den gjennomsnittlige liggetiden hittil i 2018 er 3,4 dager. I 2017 var den 3,3 dager. Liggetid 
følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for resultatsikring. Det er tett 
oppfølging av de avdelingsvise planene 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 55 48

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-26,2      -3,3           

5 Ingen korridorpasienter 0 125 195

-1 7
-1 1

-5
1

0%200%
0,0 %

50,0 %

40

140

0%

20%

01002003004005006007008009001000
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Budsjettavviket i august er på -5,3 mill. kr og avviket hittil i år er på -26,2 mill. kr. Dette 
resultatet skyldes først og fremst utviklingen i lønnskostnader og ekstern innleie. I august er 
budsjettavviket på lønnskostnader og ekstern innleie på til sammen -1,7 mill. kr og 
akkumulert er avviket -15,3 mill. kr. Den andre vesentlige forklaringen til budsjettavviket er 
økte kostnader til kjøp av skopi-undersøkelser fra Aleris. Her er avviket i august -1,6 mill. kr 
og avviket akkumulert har kommet opp i -10,4 mill. kr. Andre driftskostnader har et negativt 
avvik som følge av et usaldert månedlig budsjettkrav tilsvarende -1,2 mill. kr (-9,6 mill. kr 
akkumulert). 
 
Inntektssiden er marginalt bedre enn forventet med en pluss på 0,9 mill. kr akkumulert.  
 
Av tiltakstabellen for budsjett 2018 under vil ca 1/3 av planlagt effekt forventes realisert i 
2018. Årsak til dette er blant annet høyt belegg i divisjonen i begynnelsen av året som har 
ført til utstrakt bruk av dyre lønnsløsninger, samt bruk av ekstra sommeravtaler vaktlønn og 
UTA for leger. Det har også vært en større pågang enn forventet av pasienter til avdeling for 
fordøyelsessykdommer som har behov for skopier. Grunnet rekrutteringsutfordringer knyttet 
til drift av de nye gastrolabene må økningen i antall henvisninger fortsatt ivaretas ved et 
vedvarende høyt kjøp av skopier hos Aleris. 
 
Det følges opp tiltak knyttet til budsjett 2018 som blant annet forløpsplaner for pasienter, 
ressursstyring på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og 
variabel lønn. Divisjonsdirektør gjennomfører månedlig oppfølgingsmøter med avdelinger 
med regnsapsavvik. 
 

  

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 067             -67                 25 947           24 475           1 472             
Antall døgn 2 389             -139               20 443           20 845           -402               
Antall dag 1 974             -97                 15 209           15 831           -622               
Antall poliklinikk 8 872             81                  69 242           67 915           1 327             

Bemanning
Brutto bemanning 1 469             1 428             1 407             21                  
Innleid arbeidskraft 16                  12                  16                  -3                   
Overtid og ekstrahjelp 109                126                131                -5                   
Sykefravær (juli) 6,3 % 7,4 % 7,5 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 141 767         -400               1 029 879      -905               925 630         
Driftskostnader 147 092         -4 925            1 056 036      -25 251          996 564         

Resultat -5 325            -5 325            -26 156          -26 156          -70 934          
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i august når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter og 
gjennomsnittlig ventetid. De fire korridorovernattingene kom i slutten av august på to dager 
hvor det var veldig høyt belegg. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i juni er 5,7% og akkumulert ligger det på 6,2%. Det er en reduksjon i antall 
egenmeldinger og sykmeldinger på fødebarsel i juli etter en liten økning i juni. Antall 
egenmeldinger i juli var 21 i 2018 mot 42 i 2017. 
 
Klinikken er i gang med kartlegging av sykefravær sammen med Bedriftshelsetjenesten og 
HR på barselavdelingen, og opplegget breddes til resten av klinikken hvis dette gir positive 
erfaringer.  
 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i august er -1,1 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er budsjettavviket -9,2 mill. kr.  
 

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

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

57 43 44

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,3 % 5,7 % 6,2 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-9,2         -1,1           

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

DRG-poeng 856                -46                 6 763             6 933             -170               
Antall døgn 1 005             -114               8 014             8 114             -100               
Antall dag 235                97                  1 931             1 537             394                
Antall poliklinikk 3 202             108                24 656           25 306           -650               

Bemanning
Brutto bemanning 279                273                281                -7                   
Innleid arbeidskraft 0                    2                    1                    1                    
Overtid og ekstrahjelp 19                  21                  24                  -3                   
Sykefravær (juli) 5,7 % 6,3 % 8,6 % -2,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 27 761           -1 266            200 751         -813               181 972         
Driftskostnader 28 844           183                209 932         -8 368            203 347         

Resultat -1 083            -1 083            -9 181            -9 181            -21 375          
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Driftsinntektene har et negativt avvik på -1,3 mill. kr i august, akkumulert er inntektsavviket    
-0,8 mill. kr. Avviket i august skyldes hovedsakelig et lavt fødetall med 42 fødsler under 
plantall. Det forventes at det lave fødetallet vedvarer ut 2018 basert på antall innmeldte 
fødsler. Det er et noe lavere antall øyeblikkelig-hjelp døgnopphold på gynekologi, men et 
høyere antall pasienter på gynekologisk poliklinikk på grunn av en økning i antall 
cancerpasienter. Det er høyere forbruk av cytostatika i forhold til budsjett for andre måned på 
rad.  
 
Budsjettavviket knyttet til lønnskostnader og ekstern innleie på føde/barsel er i august på -0,4 
mill. kr. Juli og august bør ses i sammenheng på grunn av skjevheter i budsjett og faktisk 
forbruk på ekstern innleie, ekstraordinære avtaler og bruk av sommervikarer. Slås juli og 
august sammen er avviket totalt på -0,7 mill. kr. Det positive avviket i august skyldes også til 
en viss grad redusert korttidsfravær i sommerukene.  
 
Avvik på legelønn i august (-0,23 mill. kr) var lavere enn den ekstra kostnaden for vaktlønn 
og UTA i henhold til legenes nye overenskomst (-0,4 mill. kr). Færre overlegepermisjoner og 
lavere langtidsfravær gir en forventning om at legelønn vil være i balanse i forhold til budsjett 
i løpet av høsten 2018.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Fedrebetaling på S405 er foreløpig ikke igangsatt. Betalingsterminalen er på plass, men det 
er utforende å finne rutiner for når det kan benyttes og ikke.  
 
Høyt korttidsfravær på gynekologisk sengepost gjør det vanskelig å holde variabel lønn 
nede. Sykefraværsprosjekt fra fødebarsel vil breddes til gynekologisk sengepost.  
 
Nedtak av bemanning på fødebarsel gjør at de fleste vakter med korttidsfravær må erstattes, 
og vil på tross av god turnusplanlegging gi et negativt lønnsavvik. Det vil bli gjort en 
evaluering ved budsjett-prosessen om hvordan denne utfordringen kan løses innen dagens 
budsjett-rammer.  
 
 
 

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 er 
noe høyere enn mål, men med variasjoner mellom avdelingene. Det jobbes systematisk med 
de avdelingene som har høyt fravær.  
 

 
 
Klinikken fikk et nytt positivt resultat i august på + 1 mill.kr. Hittil i år er budsjettavviket +2,8 
mill.kr.  
 
Det var høy aktivitet på Døgn i august. Antall pasienter var ca. 20 % over plan i Avdeling 
barn og ungdom (ABU), og 34 % over plan på Nyfødt. Lav indeks reduserer det positive 
inntektsavviket, men begge døgnenhetene går i pluss med totalt 0,6 mill.kr. Det er i tillegg 
rekodet for 0,4 mill.kr, hovedsakelig på Døgn. Hittil i år er det totalt et positivt inntektsavvik på 
0,3 mill.kr på Døgn.  
 
Poliklinisk aktivitet er totalt på plan i august. Det er, som tidligere måneder, ganske stor 
variasjon mellom poliklinikkene. Habiliteringen øker sitt positive avvik til akkumulert +13 %, 
mens BUPH er omtrent på plan i august og ca. +14 % akkumulert. Det er pediatrisk 
poliklinikk som ligger under plantall og gir grunnlag for oppmerksomhet og tiltak. Spesielt 
begrunnet i etterslep, med omtrent 10 % bak planlagt aktivitet i august (-5 % hittil i år).  
 

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

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

57 64 54

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

2,8          0,3            
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
20

0%

20%

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

DRG-poeng 452                26                  3 905             3 665             240                
Antall døgn 290                55                  2 351             2 159             192                
Antall dag -                 -5                   4                    48                  -44                 
Antall poliklinikk 1 837             23                  17 135           16 567           568                

Bemanning
Brutto bemanning 311                303                301                2                    
Innleid arbeidskraft 0                    1                    1                    0                    
Overtid og ekstrahjelp 21                  17                  15                  2                    
Sykefravær (juli) 9,2 % 8,2 % 7,2 % 1,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 27 118           988                191 598         2 094             173 468         
Driftskostnader 26 093           -44                 188 809         611                183 784         

Resultat 1 025             943                2 788             2 705             -10 316          
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Også denne måneden er det et positiv avvik på varekostnader. I august er det først og fremst 
lave legemiddelkostnader som gir et positivt budsjettavvik, +0,4 mill.kr.  Hittil i år er forbruket 
av legemidler 13 % lavere enn i fjor og akkumulert positivt avvik er + 2,4 mill.kr. Kostnadene 
relatert til blod har også vært betydelig lavere i år enn i fjor (-45 %), og positivt inntektsavvik 
på denne posten er ca. 0,9 mill.kr akkumulert. Gjestepasientkostnaden til kurdøgn SSE økte i 
august og overforbruk hittil i år er ca. 0,3 mill.kr (+5 % økt kostnad sammenlignet med 2017). 
Lønnskostnadene ligger akkumulert på -0,9 mill.kr, der Avdeling leger forklarer mer enn hele 
avviket med akkumulert -1,4 mill.kr.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Det er fortsatt kontroll på den økonomiske styringsfarten. Det er spesielt overforbruk på lønn 
i Avdeling for leger og etterslep og aktivitet under plantall ved pediatrisk poliklinikk som må 
følges opp.  
 
Tolkekostnadene ble ut fra overforbruk i 2017 budsjettert opp, samtidig med tiltak med 
anslått besparelse på 0,3 mill.kr (jf. tabell over). Utgiftene ser ut til å ha flatet ut, og ligger 
hittil i år på samme nivå som i fjor. Etter prosess på foretaksnivå er det imidlertid konkludert 
med at det ikke er mulig å oppnå kostnadsreduksjon ved å justere den sentrale avtalen. Det 
arbeides også med lokale tiltak i BUK, men beregnet effekt av tiltaket er tatt noe ned. Det 
samme er effekt av tiltaket om å redusere kostnader til spesielt dyre 
sendeprøver/laboratorieanalyser der det er gjort en foreløpig gjennomgang. 
 
En ernæringsfysiolog i BUK har etter en ide fra budsjettarbeidet i fjor laget et kvalitetsprosjekt 
for å erstatte dyr parenteral ernæring (TPN) med billigere løsninger. Effekt måles 
fortløpende, og tiltaket viser hittil i år en nedgang i kostnader på omkring 0,5 mill.kr uten 
reduksjon i kvalitet. Dette er ført inn som nytt tiltak i tabell, til erstatning for tiltak som ikke har 
full effekt. 
 
Det er noe spenning knyttet til resultatet for september relatert til variabel lønn generert i 
august og at mer kostbar sommerferieavvikling for legene etter ny legeavtale forventes 
kostnadsført denne måneden. Arbeidet med budsjett 2019 er i rute.  
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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 august og 0,2 % i august.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i august på 54 dager. Ventetid på 
avviklede pasienter hittil i år er på 51 dager. Det er igangsatt nye tiltak for å redusere 
ventetid. Blant annet ser man på praksis ved håndtering av henvisninger, og konsekvensene 
ved å tildele timer tett opp til behandlingsfrist. Hvis dette gjøres i stor grad vil gjennomsnittlig 
ventetid bli lenger. Kravet om redusert avvisningsrate fører lett med seg lengre frister, det 
skal derfor også rettes oppmerksomhet mot dette, slik at det i minst mulig grad settes frister 
som er lenger en ventetidskravet på 40 dager. 
 
Det har vært en gradvis reduksjon av sykefraværet i løpet av første halvår. Sykefraværet var 
i juli på 8,4 % etter i perioden mars til juni har ligget på under 7,5 %. Sykefraværet hittil i år er 
på 8,4 % på grunn av spesielt høyt fravær i januar og februar. 
 
Divisjon for psykisk helsevern har i august et positivt økonomisk resultat i forhold til budsjett 
på 0,75 mill. kr og et akkumulert merforbruk på 0,13 mill. 
 
Det er et akkumulert negativt avvik på polikliniske inntekter i forhold til budsjett på -2,3 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. Over 2 mill. av den akkumulerte mindreinntekten er knyttet til 
poliklinikkene i Avdeling rus og avhengighet og er dessuten vesentlig større enn 
aktivitetsnivået skulle tilsi. Hovedårsaken til mindreinntekten synes å være en relativt høyere 
andel telefonkonsultasjoner enn i 2017 og at enkelte endringer/reduksjoner i DRG-vektene 
for 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 56 51

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-0,1         -0,0           
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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. Årsprognosen for bruk av innleieleger er noe lavere 
enn forbruket i 2017 og kostnaden 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.  
 
  

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

VOP 15 804           -202               129 511         132 106         -2 595            

- herav døgn 4 927             -78                 42 388           42 972           -584               
- herav liggedøgn utenfor HSØ 114                56                  630                995                -365               
- herav poliklinikk 10 763           -180               86 493           88 139           -1 646            

BUP 6 647             80                  53 540           54 015           -475               
- herav døgn 603                10                  4 758             5 197             -439               
- herav poliklinikk 6 044             70                  48 782           48 818           -36                 
TSB 3 591             -103               29 286           31 615           -2 329            
- herav døgn 1 546             72                  11 892           12 865           -973               

- herav poliklinikk 2 045             -175               17 394           18 750           -1 356            
Bemanning

Brutto bemanning 1 875             1 816             1 816             0                    

Innleid arbeidskraft 13                  9                    3                    6                    
Overtid og ekstrahjelp 184                152                152                1                    

Sykefravær (juli) 8,4 % 8,4 % 8,7 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2017 HiÅ

Driftsinntekter 159 030         -86                 1 148 347      3 395             1 104 670      
Driftskostnader 158 277         839                1 148 476      -3 524            1 109 856      

Resultat 753                753                -129               -129               -5 185            
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 
 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt akkumulert avvik i forhold til 
budsjett pr august på -0,8 mill. kr. Dette er en bedring iht. regnskap pr juli på 2,8 mill. kr. En 
feil i et bilag knyttet til ressurser ifm Regional kurve og medikasjon, gjør at divisjonen har et 
større negativt avvik enn presentert i den offisielle rapporten (1,7 mill. kr). Hovedårsaken til 
positivt budsjettavvik pr august er primært mindre forbruk på varekostnader og lønn. Det 
samlede avviket til og med august er sammensatt, men er forsøkt 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.  

 
• 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.  
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. Avdelingen overvåker utviklingen. 

 
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 Ski Sykehus, hvor det 
primært tilbys tjenester til primærhelsetjenesten. Tilbudet her utfordres på grunn av en svært 
gammel utstyrspark.  

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

-0,8         -0,1           

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

-3

0%

10%
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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 august viser at de fleste av disse tiltakene er i henhold til 
plan. 
 

 
 
 
 
 
  

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 5 299             -93                 45 197           44 934           0,6 %
Poliklinikk 4 711             -86                 41 419           40 297           2,8 %
Primærhelsetjenesten 1 705             -236               15 029           16 108           -6,7 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 227 757         13 072           1 853 117      1 841 414      0,6 %
Poliklinikk 141 568         -2 677            1 252 077      1 222 751      2,4 %
Primærhelsetjenesten 148 572         19 737           1 303 484      1 309 310      -0,4 %

Bemanning
Brutto bemanning 622                625                609                16                  
Innleid arbeidskraft 0 -                 0                    -0                   
Overtid og ekstrahjelp 13                  15                  14                  0                    
Sykefravær (juli) 5,0 % 5,7 % 7,2 % -1,5 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 92 640           118                692 827         -351               648 317         
Driftskostnader 89 795           2 727             693 670         -492               653 031         

Resultat 2 844             2 844             -843               -843               -4 714            
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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 august er +8,9 mill. kr i forhold til budsjett. 
 
Det positive budsjettavviket på lønnskostnader fortsetter og det akkumulerte avviket er per 
august kommet opp i +12,4 mill. kr. 
 
Driftskostnadene har et negativt avvik per august på -3,0 mill. kr. Energikostnader utgjør -3,8 
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

8,9          1,1            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,2 % 7,1 % 8,7 %

-1

1

0%

10%

20%

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

Brutto bemanning 667                618                608                10                  
Innleid arbeidskraft 9,87 11                  2                    10                  
Overtid og ekstrahjelp 109                62                  65                  -4                   
Sykefravær (juli) 7,1 % 8,8 % 8,9 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2017 HiÅ
Driftsinntekter 55 677           167                407 326         -583               392 724         
Driftskostnader 52 439           3 071             398 384         9 525             385 029         

Resultat 3 238             3 238             8 942             8 942             7 695             

Side 21 av 39 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2018 ble vedtatt i foretaksmøte 16. januar 2018. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

 
 
 
Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
 

 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet  
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Resultater  

Trygg kirurgi sjekkliste  

2. tertial 2018 Antall 
operasjoner 
totalt 
 

Antall operasjoner der trygg 
kirurgiskjema er benyttet 
 

Prosentvis mål 
 
 
 

Ahus  - Sentraloperasjon 3317 2057 62 

Ahus - Dagkirurgisk senter 1798 1690 94 

Ahus - Ski 661 628 95 

Behandling av hjerneslag 

Antall pas. 1. tertial 2018 Median  Antall pas. 2.tertial 18* Median  

164 80 127 80 

Tall på implementering  

Innsatsområde Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter som 
har implementert 
tiltakene  

Antall enheter 
som jobber med 
tiltakspakken, 
men ikke måler  

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

Trygg kirurgi 6 6 (100 %) 0 ( %) 0 (0 %) 

Samstemming av legemiddellister 50 12 (24 %) 12 (24 %) 26 (52 %) 

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

Urinveisinfeksjoner 29 9 (31 %) 18 (62 %) 2 (7 %) 

Infeksjon ved SVK 20 3 (15 %) 11 (55 %) 6 (30 %) 

Trykksår 27 8 (30 %) 8 (30 %) 11 (41 %) 

Fall 28 11 (39 %) 13 (46 %) 4 (14 %) 

Forebygging av selvmord  8 8 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Forebygging av overdosedødsfall 4 4(100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand 

33 18 (55 %) 15 (45 %) 0 (0 %) 

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

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

Forebygge underernæring 29 12 (41 %) 15 (52 %) 2 (7 %) 

Trygg utskriving med 
brukermedvirkning ** 

53 7 (13 %) 32 (60 %) 14 (26 %) 

Gjennomføres tverrfaglige 
risikomøter på pasientnivå 

59 26 Ja 23 nei 

Forbedrings- /resultattavler 59 21 ja 38 Nei 

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitt 

Nei 
   

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

 

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

2. tertial 
2017 

2. tertial 
2018 

Totalt 
2017 

Pasientrelaterte uønskede 
hendelser registrert i EQS 847 1137 2919 

§ 3-3-meldinger 87 107 266 

§ 3-3a-varsler 5 12 20 
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NPE - klager- og saker fra Fylkesmannen 
 

 
 
* Fra og med 2. tertial 2018 skilles det mellom tilsynssaker og andre klagesaker fra Fylkesmannen. 
Alle klagesaker fra Fylkesmannen med unntak av tilsynssakene, registreres under generelle 
klagesaker.  
 
Legemiddelhåndtering 
 
Ved utgangen av 2. tertial har alle døgnenheter tatt i bruk regional legemiddelkurve fra 
MetaVision, med unntak av føde-/ barselenhetene og Barne- og ungdomsklinikken. Disse to 
områdene skal konvertere til MetaVision i hhv. uke 41 og 42. 
 
Legemiddelprosjektet “Riktig valg – bedre helse og kostnadseffektivitet”, fortsetter ut året 
2018. Etter dette legges det opp til at denne oppfølgingen inngår i vanlig drift med dedikerte 
ressurser fra Enhet for medisin og helsefag og økonomi.  
 
Antibiotikautvalget jobber videre med å endre antibiotika-bruk på Ahus, i tråd med nasjonale 
krav. 
 
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
ledes av Kvalitetsavdelingen. 
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4.2 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er lagt til 
grunn for arbeidet også gjennom 2018. Målene omfatter reduksjon i sykefravær, reduksjon i 
AML-brudd, gjennomføringsmål knyttet til brannvern og HMS-opplæring, forebygging av vold 
og trusler (risikovurderinger) og sikre at alle medarbeidere er omfattet av lokale HMS- 
handlingsplaner.  
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg har gjennomført 2 møter i andre tertial. Det er planlagt ett 40-
timers HMS-kurs og ett HMS-lederkurs i løpet av høsten. Det er gjennom året lagt ned et 
arbeid med å forbedre prosedyrer, flytskjemaer og informasjon om meldeplikter som 
ferdigstilles og implementeres høsten 2018. Dette arbeidet er relatert til innføring av nytt 
overordnet styringssystem i foretaket som blant annet omfatter felles prosedyrer og 
prosesser for internkontroll. 
 
Ny medarbeiderundersøkelse – «ForBedring» 
I første tertial ble første gjennomføring av den nye regionale medarbeider – og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen «ForBedring» gjennomført. Ahus oppnådde en 
svarprosent på 80. Pr august er det etablert 324 etablerte handlingsplaner etter 
medarbeiderundersøkelsen ForBedring. 
 
HMS-hendelser  
Det ble meldt 560 uønskede HMS-hendelser i andre tertial, dette er en økning på 13 prosent 
fra samme periode 2017 (497). Dette bekrefter en fortsatt oppgang i antall meldte hendelser 
de seneste årene. Fokus på meldinger og økt fokus på forbedringsarbeid i foretaket generelt 
kan ha bidratt til økningen. Den største meldingskategorien er vold og trusler. Basert på 
meldte hendelser innen denne kategorien er dette et eget målområde i foretakets HMS-plan 
2016-2018. Det er vedtatt en plan for foretaket for videre arbeid, inkludert opplæringsplaner. 
Det er ansatt prosjektleder fra 1.11 som skal videreføre dette arbeidet og realisere de 
vedtatte planene. 
 

 
Antall hendelser meldt (pr 11.9.18) 
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Lukkerate HMS-hendelser  
 

 
 
Lukkeraten beskriver hvordan Ahus arbeider med lukking av meldte hendelser for en gitt 
periode. En lukkerate over 1 forteller at en lukker flere avvik enn hva som er meldt i perioden.  
 
Ledelse og lederutvikling 
Arbeidet med å styrke ledelse på Ahus har fortsatt høy prioritet, og er en viktig og nødvendig 
satsning for å nå foretakets mål og krav. Ahus lederskole har vært i drift siden 2012, og 
innehar tilbud som «Ny som leder», førstelinjelederprogram, mellomlederprogram, årlig 
lederkonferanse og ledergruppeutvikling. I juni ble den årlige lederkonferansen med i 
underkant av 300 deltakere og hovedtillitsvalgte arrangert på sykehuset, med utdeling av pris 
til årets leder.  
 
Det er gjennom året jobbet med et større forbedringsarbeid på dette området, blant annet er 
det gjennomført en behovsanalyse for å sikre relevante og målrettede tiltak framover. Ahus 
skal integrere satsning på kontinuerlig forbedring inn i arbeidet med ledelse/lederutvikling.  
 
Fra 2017 har det vært satt fokus på lederstruktur og lederstøtte. Det er innført enhetlige 
ledertitler og standard funksjonsbeskrivelser for seksjonsledere og avdelingsledere. Standard 
funksjonsbeskrivelser for direktør og enhetsleder nivå 5 skal også implementeres. Det jobbes 
videre med å vurdere størrelse på lederspenn, herunder konsekvenser for ledereffektivitet, 
og alternativ organisering og lederstøtte.  

Ressursstyring og bemanning 
På samme måte som i første tertial har Ahus i andre tertial 2018 hatt et lavere forbruk av 
brutto månedsverk sammenlignet med budsjett.  

Det er fremdeles slik at det er flere avdelinger som har utfordringer knyttet til bemanning og 
drift. Arbeid med å sikre enhetlig registreringspraksis i Gat er iverksatt, og skal som nevnt 
bidra til at styringsdata får høyere kvalitet og at det kan gjøres sammenlikninger på tvers i 
foretaket. I forbindelse med budsjettprosessen for 2019 er det også understreket 
betydningen av å sikre arbeidsplaner i GAT. Dette vil skape økt bevissthet rundt 
bemanningsforbruk, samtidig som det vil muliggjøre sammenstilling av bemanningstall for 
hele 2019. 
 
Andre tertial innebærer avvikling av sommerferieperioden. Evalueringen av driften av 
sykehuset i denne perioden, er igangsatt. Foreløpige uttrekk fra datagrunnlaget viser lavere 
sykefravær i 2018 sammenliknet med tilsvarende periode 2017, samt noe bedre 
tilstedeværelse av fast personell. Den endelige evaluering vil vise om driften i perioden har 
vært i tråd med planene som ble lagt.  
 
For en del av divisjonene har vi ikke nådd budsjettmålsetningene om reduksjon av variabel 
lønn og innleie. Dette området har tett oppfølging og resultatsikres månedlig i 
sykehusledelsen.  
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Rett bemanning med riktig kompetanse  
I juni ble det ferdigutdannet 20 spesialsykepleiere som har vært i utdanningsstillinger. 
Sykehusledelsen har vedtatt økt budsjett for utdanningsstillinger i 2018 og 2019, noe som gir 
en økning på ca. 30 % i antall utdanningsstillinger. I august startet 32 nye sykepleiere i 
utdanningsstillinger innen ulike videreutdanninger i sykepleie. Se fordeling i tabell under. 
 

Videreutdanning 
Utdannede 
spesialsykepleiere  
2018 

Nye utdanningsstillinger 
fra august 2018 

Intensivsykepleie 5 11 

Anestesisykepleie 0 5 

Operasjonssykepleie 4 9 

Barnesykepleie 4 5 

Kreftsykepleie 3 1 

Akuttsykepleie 4 1 

Nyfødtsykepleie 4 (ferdig desember 18)  
Sum antall 24 32 

 
Ny lege spesialisering LIS Del 2/3 har oppstart i mars 2019. Ahus har prosjektorganisert 
implementeringen, med ny prosjektleder fra juni 2018. Det arbeides med å definere 
læringsaktiviteter, inngå avtaler med andre utdanningsinstitusjoner ved behov for rotasjon, 
etablere struktur for veiledning og overføring av læringsmål/-aktiviteter til 
Kompetanseportalen Dossier.  
 
Satsingen på digital læring fortsetter. Ahus har fra januar-august 40500 gjennomføringer av 
e-læringskurs, hvilket tilsvarer 4,5 gjennomføringer per ansatt. Hvis trenden fortsetter vil vi i 
desember ha 6-7 gjennomførte e-læringskurs per ansatt, hvilket er langt over tidligere 
resultater. 

 
 
Innen digital læring er bruk av VR (Virtual Reality) et satsingsområde. Vi gjennomfører for 
tiden innovasjonsprosjektet «VR-teknologi til effektiv opplæring av LIS-leger i ortopedisk 
kirurgi». 
 
Kompetansebroen www.kompetansebroen.no har en stor brukergruppe, og har en økning i 
antall unike besøkende. Den er hyppig brukt av ansatte i kommunene i opptaksområdet til 
Ahus, men brukes også nasjonalt. Det er mottatt formelle henvendelser fra andre sykehus 
med tilhørende kommuner som ønsker et samarbeid ved å få koble seg på løsningen. 
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4.3 Forskning og innovasjon 
 
Forskningsaktivitet 
Ahus har over flere år arbeidet strategisk og målrettet med å tilrettelegge for klinisk forskning 
på sykehuset, og har hatt en særskilt satsing på oppbygging av lokal forskningsstøtte og 
forskningsinfrastruktur.  
 
Denne strategiske satsingen har i de senere år ført til en økning i antall doktorgrader og 
publikasjoner, økning i antall søknader om interne og eksterne forskningsmidler, samt en 
økning i antall kliniske behandlingsstudier. 
 
Tabell 1 viser status for utvikling i forskningsaktiviteten ved Ahus for utvalgte måleindikatorer. 
For 2018 vises resultater per august 2018.  
 
Tabell 1: Status for utvikling i forskningsaktivitet 2014 – 08.2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 For 2019*** 

Oppdragsstudier 
 5 15 20 24 13  

Forsker-initierte kliniske behandlingsstudier**  12 21 24 19 16  

Doktorgrader 15 17 9 16 13  
(per aug)  

Publikasjoner 
 238 285 363 358 136*  

HSØ-søknader 
 45 55 55 53 66 61 

Interne strategiske forskningsmidler 
(Antall tildelinger i parentes) 

66 
(26) 

74 
(30) 

74 
(38) 

55  
(33) 

71 
(23) 

80 
(13) 

*Publikasjoner registrert i Cristin. Tall for 2018 er endelig per mars 2019.  
**Inkluderer også bidragsstudier som er forsker-initierte kliniske behandlingsstudier med bidrag fra 
industri der bidrag er i form av økonomisk støtte og/eller i form av legemidler. 
***Søknader innsendt for ekstern/intern finansiering 2019 
 
Søknader til interne strategiske forskningsmidler 2019 
Totalt 80 søknader om interne strategiske forskningsmidler var mottatt ved søknadsfristen 
utløp 15.03.18. Samlet søknadsbeløp var totalt 50,1 millioner NOK. Tilgjengelige midler til 
fordeling for 2019 er 6 millioner NOK, men av disse er 1,5 millioner NOK øremerket 
prosjekter som fikk tildeling i kategori A i 2017 og 2018 (Strategisk satsning over 3 år). 
 
Søknadene ble vurdert av eksterne fagpersoner som vurderte den enkelte søknads nytte og 
kvalitet sett i sammenheng med sykehusets strategiske utviklingsplan for 2017 – 2030. 
Forskningsutvalget innstilte i møtet 21.06.2018 fordeling av disse midlene og totalt 13 
forskningsprosjekter fikk tildeling for 2019. Tabell 2 viser oversikt over hvilke 
forskningsprosjekter som har fått tildeling for 2019.  
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Tabell 2: Oversikt over forskningsprosjekter som har fått tildeling av Interne strategiske 
forskningsmidler for 2019.  

 
 
 
Samarbeid mellom Ahus og OsloMet 
Enhet for medisin og helsefag og forskning og innovasjon har et samarbeid med OsloMet 
hvor blant annet revisjon av Samarbeidsavtale og avtale om kombinerte stillinger er sentrale 
elementer. OsloMet har lyst ut to stipendiatstillinger innenfor kirurgiske fag på Ahus. 
Søknadsfrist er oktober 2018.   
 
Evaluering av forskning ved Ahus  
NFR gjennomførte i 2011 en evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning. 
Totalt 8 forskningsgrupper på Ahus ble evaluert og det ble gitt konkrete tilbakemelding til 
Ahus som forskningsinstitusjon (nivå 1) og til de enkelte forskningsgruppene (nivå 2). På 
initiativ fra Direktør for forskning og innovasjon vil det i løpet av 2018/2019 bli gjennomført en 
intern evaluering av forskning på Ahus etter mal fra NFR-evalueringen i 2011. Divisjon for 
forskning og innovasjon vil svare ut kommentarer til Ahus (nivå 1) og forskningsgruppene vil 
svare ut spørsmål på nivå 2. Det vil også være anledning for forskningsgruppelederne i 
klinikkene å melde på nye forskningsgrupper for evaluering. Evaluering vil foregå ved at 
eksterne fagpersoner sammenholder fremstilling fra forskningsgrupper og 
publikasjonsaktivitet med NFR-rapporten fra 2011. 
 
  

Medisinsk divisjon Evandro F. Fang Mechanisms of defective mitophagy machinery in Alzhaimer's disease A. Strategisk satsing                  1 000 000 

Divisjon for 
Diagnostikk og 
teknologi

Anne Eskild
Thee dimensional (3D) ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) 
– the future tools to diagnose pregnancies with high risk of adverse 
outcome?

B. Delfinansierin post doc                     500 000 

Psykisk helsevern Kristin Sverdvik 
Heiervang

A cluster-randomized study on implementation of guidelines and evidence-
based treatments of psychosis. (Bedre Psykosebehandling) B. Delfinansierin post doc                     500 000 

Ortopedisk klinikk Asbjørn Årøen Prediktorer for infeksjon etter kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd C. Delfinansiering doktorgrad                     300 000 

Psykisk helsevern Kristin Sverdvik 
Heiervang Medication free treatment: Characteristics, effectiveness and justification C. Delfinansiering doktorgrad                     300 000 

Medisinsk divisjon Helge Røsjø Center for Cardiac Precision Medicine: Targeted proteomics for biomarker 
discovery in heart failure C. Delfinansiering doktorgrad                     300 000 

Medisinsk divisjon Helge Røsjø Mechanical dispersion as a marker of myocardial dysfunction in patients 
with stable coronary artery disease and the general population C. Delfinansiering doktorgrad                     300 000 

Ortopedisk klinikk Per Henrik Randsborg Plate fixation versus intramedullary nailing of 3 and 4 part proximal humerus 
fractures. A prospective randomized controlled trial D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

Divisjon for 
Diagnostikk og 
teknologi

Anne Negård
Magnetis Resonance Enterography of a population-based patient cohort 
with Crohns disease: a longitudinal follow-up of bowel disease and damage 
with evaluation of prognostic risk factors

D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

Medisinsk divisjon Jørgen Jahnsen Microbiota, composition and activity, in treatment naïve pediatric patients 
with inflammatory bowel disease. D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

Medisinsk divisjon Evandro F. Fang Establishment of a neuronal stem cell culture platform at the Akershus 
University Hospital D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

Medisinsk divisjon Trygve Holmøy Generation of idiotopes in multiple sclerosis D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

Medisinsk divisjon Jørgen Jahnsen Ex vivo 5-aminolevulinsyre-medierte fotodynamiske effekter på cellulære
og ikke-cellulære blodkomponenter hos pasienter med Crohns sykdom D. Drift, utstyr, personal-kostnader                     217 500 

ProsjekttittelDivisjon Prosjektleder Tildeling for 2019Søknadskategori
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4.4 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser anvendelse av vedtatte investeringsmidler både i 2018 og pågående 
prosjekter med finansiering fra tidligere år. 
 

 
 
Det er påløpt 90,2 mill. kroner på egne investeringsprosjekter pr 31.08.18. Anvendelse av 
lokal likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) kommer i 
tillegg (2,1 mill. kroner). Samlede investeringer så langt i 2018 er 92,3 mill. kroner. 
 
Av de større investeringsprosjektene vedtatt i 2018 er det påløpt 5,5 mill. kroner for utvidelse 
av kapasiteten innen Fordøyelsesmedisin. Anskaffelse av CT 5 er gjennomført i henhold til 
vedtatt investeringsbudsjett og satt i drift. Operasjonsroboten er implementert og satt i drift 
og utførte sin første prostatakreftoperasjon 3. september. 
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Likviditet 
 

 
 
Rammen for driftskreditten justeres jevnlig blant annet basert på forholdet mellom 
pensjonskostnad og pensjonspremie. Justert ramme basert på status 2017 er effektuert i 
august. 
 
Likviditetsendringer gjennom året skyldes vanligvis normale periodiske svingninger i 
utbetalinger, samt resultatutviklingen. Ved utgangen av februar 2018 hadde vi for første gang 
på svært mange år ikke belastet driftskreditten vår, og dette har vedvart til og med august. 
Det skyldes hovedsakelig at pensjonspremie er belastet vårt pensjonsfond og dermed ikke 
påvirker likviditeten. I tillegg fikk vi i februar inn 123,7 mill, kr som følge av salget av Ski 
Sykehus. Lavere varekostnader og god resultatutvikling er også en faktor.  
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4.5 Organisering og utvikling av fellestjenester 
 
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor 
HR- og IKT-området.  
 
IKT-området 
 
Sikker og stabil IKT-drift  
Trend kritiske hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne. Tjenestene defineres hhv som klasse 1 eller klasse 2 systemer etter hvor kritiske 
de er for driften. 
 
Graf 1: Utviklingen 1A og 2A (Ahus tjenester) hendelser for Ahus siste 12 mnd 
 

 
 
Graf 2 Utviklingen antall 1 A og 2A hendelser pr. mnd regionalt (regionale tjenester) de siste 
12 mnd. 

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

Status september: avtale med leverandøren er under avvikling 
Ahus må lokalt legge en ny plan for dette området. Ikke startet 
 

RKL 
Digitale innbyggertjenester 
Status september: Pågående 
Innsyn i journal og logg er forskjøvet til Q1 2019.    
 
 

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status september: Pågående 
Import av lab-svar og epikriser fra OUS er gjennomført. 
Det er oppdaget noen utfordringer med at innlimte bilder i epikrisen ikke er synlig for 
mottaker. Foreløpig ikke løst, og fører til dobbelt utsendelse, både papir og elektronisk.  
Mulig løsning er forespeilet i Q4 2018. 

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

RKL 
Medikamentell kreftbehandling 
Status september: Under oppstart 
Rigging av lokalt prosjekt pågår. 
 

RKL 
Regional multimedia 
Status september: Kontrakt avvikles 
 

RKL 
LVMS – patologi 
Status september: Under oppstart 
Lokalt prosjekt rigges og vil være klart ilp høsten 
 

NIKT 
Innføring av Medusa 
Status September:  
Seksjon medisinsk teknikk har tatt i bruk systemet til erstatning av Merida (registrering av 
medisinsk teknisk utstyr, med tilhørende status omkring utstyret). Seksjon 
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 Prosjekter/aktivitet i 2018 knyttet til regionale prosjekter 
behandlingshjelpemidler har utsatt ibruktakelsen, da manglende ROS omkring 
personvernhensyn ikke var ivaretatt. Planlagt gjennomført innen utgangen av 2018 

HSØ/SP 
Foretaks spesifikke IKT driftsprosjekter (stabilisering etter IMOD satt i bero) 
RCP –regional citrix plattform 
Status september: pågående 
Mange applikasjoner er flyttet over på RCP, og prosjektet avsluttes i oktober. Etter dette 
vil gamle servere saneres. 
 
Telefoni 
Status september: Pågående 
Utskifting av IP telefoner med meldings – og tale funksjon. Avsluttes i november 
 
Wifi 
Status september: Pågående 
Det trådløse nettverket (Wifi) på Ahus brukes både for virksomhetskritiske tjenester som 
f.eks. trådløs IP-telefoni, bærbare PCer til klinisk og administrativ bruk, AGV (automatiske 
transportvogn), men også for mobilt utstyr (f.eks. mobiltelefoner) til ansatte, pasienter og 
pårørende. 
Prosjektet er delt i to faser; kortsiktig ad hoc tiltak for å ivareta daglige problemer 
Fase 2 er den langsiktige løsningen som innebærer en komplett utskifting av eksisterende 
teknologi og infrastruktur. Dette prosjektet vil gå til Q2 2019  
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4.6 Samhandling 
 
KAD plasser og utnyttelse 
Det er i gjennomsnitt 60 pasienter per uke som legges inn på KAD- plasser i 
opptaksområdet. Samarbeidet for å sikre god utnyttelse gjøres via KAD- forum knyttet til 
delavtale fire. Det er daglig kontakt mellom Akershus universitetssykehus og KAD-enhetene i 
opptaksområdet. Det er invitert til erfaringsseminar KAD/Ahus’ opptaksområde 18.09.18  
 
Status samhandling per 2. tertial 2018 
 
Aktivitet Status 
Ahus og 
kommunene/bydelene 

Det er løpende arbeid ihht felles overordnet samhandlingsplan. Legesamarbeid og 
samarbeid innen området psykisk helse og rus er høyt prioritert siste tertial. 
Det er gitt samhandlingsmidler med den hensikt å etablere en møteplass, Ahusforum, 
mellom leger på Ahus og leger i kommunene. Her skal det drøftes aktuelle problemstillinger i 
samarbeidet. 
Det er bebudet at Betalingsforskrift for utskrivningsklare pasienter også skal gjelde for 
pasienter i psykisk helsevern fra 2019. Divisjon psykisk helsevern i samarbeid med Avdeling 
Samhandling og helsefremmende har laget en opplæringsplan for divisjonen.  
Pakkeforløp psykisk helse og rus trer i kraft 1.januar 2019, og vil krever nye 
samarbeidsformer og arenaer. Informasjon og opplæring knyttet til dette ledes fra Divisjon 
psykisk helsevern.. 

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

Det er startet arbeid i regi av HSØ for å starte prosessen med å inkludere 
Kongsvingerregionen(fem kommuner i Hedmark) i samarbeidet og tilhørende avtalestruktur. 
Dette arbeidet sluttføres innen januar 2019. 

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

Status skal legges fram to ganger per år for sykehusledelsen etter gjennomført 
kvalitetskartlegging. 
Geriatrisk avdeling deltar i læringsnettverk Trygg utskrivning, som er et av programmene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 
Det er rettet særlig oppmerksomhet knyttet til å innhente samtykke, oversendelse av epikrise 
til kommunalt tjenesteapparat siste periode. 
 

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Ahus deltar i HF – HF- prosjekt som tester og piloterer elektronisk laboratoriesvar og 
epikriser mellom Ahus og OUS.  
Prosjekt med elektroniske labsvar er i avslutningsfasen. 
Oppstart av pilot med Vestre Viken- elektroniske henvisninger til OUS. Breddes til andre 
helseforetak etter pilotering. 
Det er pilotert et nytt elektronisk meldeskjema som sendes fra Ahus til kommunene når barn 
er pårørende og trenger oppfølging i kommunen. Skjemaet er nå implementert  til alle 
kommuner. 
INy funksjonalitet er innført i kreftregisterets meldesystem som fordrer at foretaket har en 
autoriseringsansvarlig. Ny prosedyre er utarbeidet og godkjent.  
Tverrfaglig epikrise fra nevrologisk rehabilitering sendes nå fra Ahus elektronisk til alle 
kommuner. 
Elektronisk epikrise fra fødeavdelingen til helsestasjonene er i gang og ambisjonen er at alle 
kommuner kan motta innen 2018. Det er 8 gjenstående kommuner og man holder nå på med 
testing og videre implementering 
Prosjektet med Digitale innbyggertjenester, innsyn og logg startet april 2018 og vil pågå til 
januar 2019. 
Kartlegging av utsending av brev fra Ahus til pasientene er startet og prosjektet Digital 
utsending av brev har Kick off i oktober. 
 

Barn som pårørende Barn som pårørende prosedyrer og rutiner er oppdatert i henhold til revidert lovverket 2018, 
EQS 
 

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

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Det blir gitt undervisning i migrasjonshelse til alle nyansatte på Nordbyhagen, DPS`er, til LIS 
utdanning, Basis lederutdanning, Kompetanseløft for kontorfaglige, samt egne fagdager for 
de ulike divisjoner, samt andre etterspørsler. Det planlegges eget NAKMI kurs for Ahus høst 
2018.  
   

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Karlegging av LMS-aktiviteter forrige høst viser store variasjonen i divisjonene. Resultatene 
er lagt fram for sykehusledelsen våren 2018. Det er opprettet kontaktpersoner for pasient- og 
pårørendeopplæring sentralt i de kliniske divisjonene. Videre arbeid og implementering av 
nye kurs og opplæringsarenaer følges opp forløpende. 
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Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

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

Helsefremmende arbeid Vi viser til vår avtale ift som HPH sekretariatet hvor vi har blant annet ansvar som Nasjonal 
Hub for et helsefremmende program utviklet i Australia (Act, Belong, Commit). Flere 
pilotprosjekter er knyttet til dette, blant annet i Helse Bergen, Bergensklinikkene, SUS, 
Akershus, Helse Førde. 
I regjerningens strategi for god psykisk helse (2017-2022) «Mestre hele livet», er dette 
folkehelseprogrammet tatt inn som en satsing. Ahus har inngått samarbeid med Nes og 
Ullensaker kommune for å pilotere modellen.  
 

 
Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen viser antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra DIPS fordelt på kommuner og 
bydeler. Det antallet som faktisk faktureres kan avvike noe fra disse tallene fordi de i noen 
tilfeller justeres etter nærmere dialog mellom Ahus og kommunene. Tallene er ikke brutt ned 
i prosent ut i fra folketall i kommunene. 
  
 
Kommune/ bydel 

År 
2015 

  
2016 

  
2017 

 
2018 
1.og 
2.tertial 
(Jan-
aug) 
 

10 Grorud 82 58 57 188 
11 Stovner 352 311 61 123 
12 Alna 614 271 355 408 
Aurskog-Høland 30 32 82 69 
Eidsvoll 63 180 52 28 
Enebakk 37 43 90 33 
Fet 12 23 13 7 
Frogn 34 86 94 238 
Gjerdrum 43 95 18 40 
Hurdal 24 5 6 5 
Lørenskog 61 160 277 21 
Nannestad 27 15 4 11 
Nes (Ak.) 50 21 16 15 
Nesodden 320 43 34 14 
Nittedal 257 135 143 74 
Oppegård 227 400 460 158 
Rælingen 92 53 67 115 
Skedsmo 1090 779 228 360 
Ski 105 628 369 214 
Sørum 38 21 30 31 
Ullensaker 59 132 100 119 
Vestby 23 18 111 19 
Ås 120 319 142 115 
Rømskog  1   
Totalsum 3760 3829 2808 2521 
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4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner  
 
Nedenfor vises gjennomførte tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for 
tilsyn og revisjoner ved Ahus per 2. tertial 2018. 
 

 
Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 

 
Figur Status tilsyn og revisjoner per 2. tertial  
  

2 2 2 

3 

1 

2 

1 

3 

1 1 1 

Gjennomførte tilsyn og revisjoner 
1 tertial 18 2 tertial 18

1 
2 

1 

5 

2 
3 

1 1 

4 

2 
1 1 1 1 

Status eksterne tilsyn og revisjoner per 2. 
tertial 

Utført, ikke rapportert Utført og rapportert Avsluttet
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Tabell Oversikt over status for tiltaksarbeid per 2. tertial 
 (1) Avvik (A), Pålegg (P), Merknader (M), Anbefalinger (F). Antall Pålegg telles ut i fra varsel om pålegg fordi det viser hvor mange 
revisjonsfunn som ble påpekt under tilsynet. 
(2) Et tilsyn anses lukket når det er mottatt tilbakemelding fra tilsynsmyndigheten om at tiltak/handlingsplan er tilfredsstillende og tiltakene i 
handlingsplanen er gjennomført i sykehuset. 
(3) Handlingsplaner/dokumentasjon på tiltak er sendt tilsynsmyndigheten innen fristen, men Ahus har ikke fått tilbakemelding. 
(4) Frist er forlenget av tilsynsmyndighet fordi tiltaksarbeid fremdeles pågår. 
(5) Tilsynsmyndighet har akseptert tiltaksplan og/eller tiltaksarbeid pågår internt/åpne EQS avvik/merknader. 

 

Tilsyns-
myndighet 

Tema Antall 
(1) 

Status (2) Ansv
ar 

Frist 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med gastrokirurgisk 
avd. Sepsis i Akuttmottaket 
Tilsyn med spesialist-
helsetjenester til pasienter 
med psykisk lidelse og 
mulig samtidig ruslidelse – 
DPH, DPS Groruddalen 

 
1A 
1A 

Lukket 
Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 
DPH 

  
01.10.18(4) 
01.10.18 

DSB somatikk Forebyggende arbeid og 
etterlevelse av regelverk 

1A, 1M Lukking 
pågår 

EMH 14.09.18 

Arbeidstilsynet HMS -Follo DPS ACT-team 
 

4P 
 

Lukket 
 

HR 
 

 

Datatilsynet 
 

Krav om redegjørelse roller 
og tilgangsstyring 

1P Lukket EMH  

Politiet Egenvakthold 
Årlig dokument- og 
vandelskontroll 

1A 
 
1M 

Lukking 
pågår 
 
Lukket 

DFM 
 
DFM 

01.05.19(5) 
 
 

Konsern-
revisjonen 

Tilgjengelige helsetjenester 
Revisjon av legemidler 
Tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av KR 
Likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp - BUP 

12A 
13A 
9A 
 
5A 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 
 
Lukking 
pågår 

EMH 
EMH 
VAD 
 
DPH 

31.12.18(5) 
31.12.18(5) 
31.12.18(5) 

 
31.12.18 

Kommunalt 
brannvesen 

Tilsyn C. J. Hansens vei 
Sykehusveien 25 
Follo DPS Døgn 

1M 
1A, 3M 
1A, 1M 

Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 
Lukking 
pågår 

DFM 
DFM 
DFM 

01.09.18(5) 
13.07.18(5) 
25.05.18(5) 
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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 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 48 741             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 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Ahus 55        49        71        67        58        55        56        59        59        57        57        57        53        47        62        
Somatikk 56        50        72        68        60        56        58        60        60        60        58        58        54        47        63        
Kirugisk divisjon 59        59        77        71        65        57        56        63        63        66        67        67        56        56        69        
Ortopedisk klinikk 62        64        96        91        77        74        74        77        72        75        68        72        69        40        74        
Medisinsk divisjon 49        44        59        57        48        47        46        54        50        47        45        44        45        46        55        
Barne- og ungdomsklinikke 53        49        83        65        54        46        57        57        55        55        55        51        54        41        64        
Kvinneklinikken 68        22        50        51        52        48        50        48        51        45        52        45        43        25        43        
VOP 49        48        53        51        42        48        53        55        49        50        52        59        51        48        56        
BUP 48        51        61        55        46        43        46        56        51        50        55        56        49        40        58        
TSB 37        35        46        44        32        32        33        44        35        40        40        33        36        51        43        
Mål PHV/TSB 45        45        45        45        45        45        45        40        40        40        40        40        40        40        40        
Mål Somatikk 60        60        60        60        60        60        60        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 

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

 
 

 
 

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

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Overholdelse 
av 
pasientavtaler

01.05.2017 93 317 13 450 106 767 87,4 %
01.06.2017 92 826 14 577 107 403 86,4 %
01.07.2017 94 459 15 448 109 907 85,9 %
01.08.2017 98 709 15 370 114 079 86,5 %
01.09.2017 100 003 15 718 115 721 86,4 %
01.10.2017 99 174 15 349 114 523 86,6 %
01.11.2017 98 629 14 014 112 643 87,6 %
01.12.2017 95 372 14 499 109 871 86,8 %
01.01.2018 98 554 15 972 114 526 86,1 %
01.02.2018 100 467 14 773 115 240 87,2 %
01.03.2018 99 811 15 109 114 920 86,9 %
01.04.2018 99 915 15 717 115 632 86,4 %
01.05.2018 99 433 16 338 115 771 85,9 %
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 %
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2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp 

 

 
 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70%

Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Alle forløp 73 % 81 % 80 % 80 % 76 % 76 % 72 % 73 % 69 % 74 % 77 % 79 % 75 % 68 %
Brystkreft 89 % 100 % 92 % 91 % 79 % 90 % 95 % 92 % 75 % 81 % 87 % 97 % 88 % 79 %
Tykk- og endetarmskreft 85 % 100 % 84 % 79 % 89 % 93 % 86 % 95 % 64 % 89 % 70 % 91 % 75 % 79 %
Lungekreft 85 % 88 % 85 % 95 % 91 % 88 % 95 % 81 % 90 % 79 % 81 % 85 % 81 % 85 %
Prostatakreft 73 % 81 % 88 % 91 % 89 % 82 % 68 % 85 % 84 % 91 % 91 % 83 % 94 % 79 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Alle forløp 56 % 59 % 41 % 73 % 58 % 62 % 60 % 52 % 75 % 63 % 55 % 56 % 58 % 58 % 45 %
Brystkreft 32 % 47 % 34 % 55 % 33 % 48 % 32 % 25 % 47 % 33 % 29 % 37 % 23 % 11 % 13 %
Tykk- og endetarmskreft 68 % 65 % 57 % 87 % 59 % 61 % 65 % 56 % 80 % 64 % 77 % 50 % 50 % 75 % 70 %
Lungekreft 67 % 70 % 68 % 68 % 72 % 81 % 80 % 85 % 92 % 75 % 71 % 83 % 75 % 50 % 67 %
Prostatakreft 43 % 70 % 24 % 56 % 61 % 57 % 57 % 44 % 63 % 52 % 31 % 15 % 47 % 58 % 33 %
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

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

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

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

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

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

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

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

     
 

  

Prevalens av sykehusinfeksjoner 
4 kv 2014 2 kv 2015 3 kv 2015 1 kv 2016 2 kv 2016 3 kv 2016 4 kv 2016 1 kv 2017 2 kv 2017 3 kv 2017 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018

Ahus 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 2,9 % 2,3 % 4,1 % 2,5 % 2,2 % 3,0 %
Mål 3 % 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)

Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Normerte senger voksensomatikk 85 % 76 % 85 % 91 % 89 % 80 % 88 % 97 % 96 % 91 % 94 % 87 % 89 % 85 % 87 %
Kirugisk divisjon 83 % 74 % 88 % 89 % 88 % 82 % 87 % 95 % 98 % 88 % 90 % 74 % 86 % 96 % 96 %
Medisinsk divisjon 90 % 81 % 87 % 94 % 94 % 82 % 94 % 102 % 101 % 95 % 100 % 93 % 90 % 84 % 88 %
Ortopedisk klinikk 72 % 62 % 77 % 88 % 87 % 84 % 84 % 99 % 96 % 93 % 96 % 92 % 90 % 73 % 79 %
Barne- og ungdomsklinikken 68 % 55 % 60 % 85 % 76 % 57 % 62 % 64 % 62 % 67 % 71 % 75 % 71 % 59 % 68 %
Kvinneklinikken 85 % 76 % 78 % 80 % 73 % 64 % 63 % 79 % 69 % 77 % 75 % 79 % 87 % 84 % 78 %

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        
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         -         -         -         -         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 

 
 

 
 

3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk) 

 
 

 

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

Ahus 0,5 % 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 %

Kirugisk divisjon 0,2 % 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 %

Ortopedisk klinikk 1,6 % 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 %

Medisinsk divisjon 0,8 % 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 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

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

Andel korridorpasienter på Akershus universitetssykehus 

Ahus Kirugisk divisjon Medisinsk divisjon Ortopedisk klinikk

Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter per måned

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
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4.   Aktivitet 

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 40 544      40 560      -16           0,0 % 39 756          788          2,0 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 144 873    145 036    -163         -0,1 % 144 531        342          0,2 %

Ant. dagbehandlinger 21 254      21 709      -455         -2,1 % 20 981          273          1,3 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 192 490    194 922    -2 432      -1,2 % 191 301        1 189       0,6 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 61 119      61 195      -76           -0,1 % 58 286          2 833       4,9 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 61 710      61 783      -73           -0,1 % 58 832          2 878       4,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 2 724        2 497        227           9,1 % 2 580            144          5,6 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 42 388      42 108      280           0,7 % 42 972          -584         -1,4 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 630           467           163           34,9 % 995               -365         -36,7 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 86 493      91 471      -4 978      -5,4 % 88 139          -1 646      -1,9 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 89             63             26             41,3 % 56                 33            58,9 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 4 758        5 006        -248         -5,0 % 5 197            -439         -8,4 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 48 782      51 548      -2 766      -5,4 % 48 818          -36           -0,1 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 619           562           57             10,1 % 530               89            16,8 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 11 892      12 583      -691         -5,5 % 11 216          676          6,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 17 394      19 577      -2 183      -11,2 % 18 750          -1 356      -7,2 %

Voksenpsykiatri
Per august 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per august 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Barne og ungdomspsykiatri
Per august 2018 Resultat 

samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per august 2018 Resultat 
samme 
periode 

2017

Endring faktisk 2017-
2018
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2016-18   
 

 
   

 
Side 17 av 17 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  


	Sak 62-18 Rapport pr. 2. tertial 2018
	Sak 62-18 Vedlegg 1 Rapport 2. tertial 2018
	1. Sammendrag
	2. Hovedmål og status
	3. Månedsrapport pr divisjon
	3.1 Kirurgisk divisjon
	3.2 Ortopedisk klinikk
	3.3 Medisinsk divisjon
	3.4 Kvinneklinikken
	3.5 Barne- og ungdomsklinikken
	3.6 Divisjon for psykisk helsevern
	3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi
	3.8 Divisjon for Facilities management

	4. Tertialrapport
	4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet

	(TPH= tvungen psykisk behandling, TU= tvungen utredning)
	4.2 HR
	Ressursstyring og bemanning

	4.3 Forskning og innovasjon
	4.4 Investeringer og likviditet
	4.5 Organisering og utvikling av fellestjenester
	4.6 Samhandling
	4.7 Eksterne tilsyn og revisjoner

	IHR (interaktiv henvisning og rekvirering)
	Digitale innbyggertjenester
	Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF)
	Status september: Pågående
	Import av lab-svar og epikriser fra OUS er gjennomført.
	Regional kurve og medikasjon
	Medikamentell kreftbehandling
	Regional multimedia
	LVMS – patologi
	Innføring av Medusa
	Foretaks spesifikke IKT driftsprosjekter (stabilisering etter IMOD satt i bero)

	Sak 62-18 Vedlegg 2 Rapport 2. tertial 2018
	1. HR
	1.1 Sykefravær
	1.2 AML brudd
	1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell
	1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell

	2. Kvalitet
	2.1 Ventetid
	2.2 Fristbrudd
	2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp
	2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp
	2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid
	2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning
	2.7 Sykehusinfeksjoner

	3. Kapasitet
	3.1 Pasientbelegg
	3.2 Korridorpasienter
	3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk)
	3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk)

	4.   Aktivitet
	5. Økonomi
	5.1 Resultatutvikling 2016-18



