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1. Sammendrag 
Inntektene i desember er høye, blant annet som følge av høye gjestepasientinntekter i 
psykisk helsevern. Samtidig fortsetter det høye kostnadsnivået fra november også i 
desember og det er særlig gjestepasientkostnader, medikamentkostnader og ekstern innleie 
som gjør at det foreløpige regnskapsmessige overskuddet ikke blir høyere enn +4,5 mill. kr 
denne måneden.  
 
Kvalitet og aktivitet 
• Andel korridorpasienter er i desember 0,9 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,1 %. 

Det er marginalt over det akkumulerte nivået i 2016.  
• Andel fristbrudd er på foretaksnivå i desember 1,9 %. Det er ned fra 2,1 % i november. 
• Antall ventende totalt har økt med 24 % sammenlignet med desember 2016 og ventende 

over 3 måneder har økt med 84% i samme tidsperiode (nyhenviste).  
• Ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager i desember, 5 dager høyere enn i 

desember 2016. Totalt i 2017 er ventetiden for avviklede pasienter 57 dager. 
 
Bemanning og sykefravær 
• Det ble utbetalt til sammen 6.642 brutto månedsverk i desember mot 6.609 i budsjett  

(-33). Antall utbetalte månedsverk i desember 2016 var 6.645. 
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er hittil i år -77,5 mill. kr (justert for 

mindrekostnader pensjon), hvorav -51,3 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Det er de 
variable lønnskostnadene som går over budsjett.  

• Det totale sykefraværet i november var på 7,8 %. Det er 0,5 p.p. lavere enn samme 
måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet 7,4 %, mot 7,7 % i samme periode 2016. 

 
Økonomi 
Akershus universitetssykehus har pr desember et foreløpig regnskapsmessig underskudd på 
1,2 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et 
underskudd på 145,2 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: 

• Høyere kostnader knyttet til medikamenter (-48 mill. kr) 
• Høyere kostnader knyttet til gjestepasienter og kjøp fra private (-99 mill. kr) 
• Høyere kostnader til variabel lønn og ekstern innleie (-78 mill. kr) 

 
Forbedringsarbeid og tiltak 
Hoveddelen av det økonomiske avviket er knyttet til avvik i drift i somatikken, med noe lavere 
aktivitetsbaserte inntekter og betydelige avvik på lønn og innleie. Avviket på variabel lønn og 
innleie følges opp med daglig og ukentlig resultatsikring. I flere av de store somatiske 
divisjonene jobbes det nå med en grundig gjennomgang av alle turnuser for å forlenge 
planleggingshorisonten og få bygget planlagt fravær (restferie, kurs m.v.) inn i 
arbeidsplanene. Resultatsikringen løftes nå også inn i sykehusledelsen hvor det blir en 
månedlig resultatsikring og gjennomgang på akkurat dette. 
 
Arbeidet med å få på plass gode, ukentlige data på variabel lønn og innleie pågår. 
Arbeidsgruppen jobber med 3 ulike initiativ: 

• Få på plass enkle oversikter som viser status siste uke per divisjon som kan løftes inn 
i sykehusledelsen hver uke, sammen med kapasitetsdataene 

• Etablere en «leder-app» som viser enkle oversikter over historisk utvikling og hva 
som er planlagt av variabel lønn og innleie frem i tid. Spesielt fokus på indikatorer 
frem i tid som øker risiko for høyt forbruk av variabel lønn/innleie (huller i turnus, for 
lavt planlagt bemanningsnivå i forhold til det man faktisk bruker osv) 

• Bygge videre på en eksisterende GAT-app slik at man også har tilgang til detaljerte 
data knyttet til lønn og innleie per seksjon og kan gjøre dypere analyser på området. 
Koble bemanningsdata med aktivitetsdata for å kunne si noe om produktivitet. 
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2. Hovedmål og status 
 

 
 

Nesten alle divisjoner er under målkravet på ventetid denne måneden med unntak av 
ortopedi (74 dager), VOP (53 dager) og BUP (46 dager). 
 
Andel fristbrudd er 1,9 %. Følgende avdelinger står for 70% av fristbruddene i november: 
Ortopedi (11), fordøyelse (32), bildediagnostikk (17) og bryst og endokrinkirurgi (8). 
Fordøyelse vil fortsatt ha kapasitetsutfordringer til den planlagte økte kapasiteten på kommer 
opp i løpet av våren 2018.  
 
Prioriteringsregelen vurdert i forhold til ventetider fra desember 2016 til desember 2017 viser 
at alle områdene har en økning i ventetid. Somatikk øker fra 52 til 58 dager (+11,5%). VOP 
øker fra 49 til 53 dager (+8,2%). BUP øker fra 43 til 46 dager (+7%) TSB øker fra 31 til 33 
dager (+6,5%). Psykisk helsevern har dermed en mindre økning i ventetid enn somatikken. I 
forhold til bemanning har månedsverkene samlet sett økt med 0,77 % i forhold til 2016. Innen 
somatikk har den økt med 0,60 %. Innen psykisk helsevern og rus samlet har bemanningen 
pr samme periode økt med 1,18 %.  I 2018 vil prioriteringsregelen ikke bli vurdert på 
grunnlag av bemanningstall. 
 
Det totale sykefraværet i november var på 7,8 %. Det er 0,5 p.p. lavere enn i 2016. Hittil i år 
er sykefraværet 7,4 %, mot 7,7 % i samme periode 2016. 
 
Offisielle tall for andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid er 
58% i desember isolert. Det er kun tre måneder i 2017 hvor foretaket har ligget over 
målkravet på 70% (februar, mars og september), og det er fortsatt forløpet for brystkreft som 
er det mest problematiske (33% i desember).  Det er store utfordringer på avdelingen som 
håndterer den kirurgiske delen av disse forløpene, i tillegg til at pasientpågangen er stor og 
belastningen på pakkeforløps-koordinator dermed blir krevende. Det jobbes med tiltak på 
begge disse områdene for å løfte andelen pasienter som får behandling innen standard 
forløpstid.  
 
Pasientovernattinger på korridor er på et normalt nivå i desember og ligger på ca. 50% av 
antallet i desember 2016. Influensasesongen kom tidligere i fjor (i desember) og det forklarer 
mesteparten av nedgangen fra 2016 til 2017.  
 
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 56 57

1b Ingen fristbrudd 0 % 1,9 % 3,5 %

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

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

70 % 62 % 62 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-145,2    -12,1        

5 Ingen korridorpasienter 0 147 194
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Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 

 
 
 
Aktivitet og inntekter 
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 38,7 mill. kr. Basisinntektene er redusert med 36,4 
mill. kr per desember, som følge av blant annet reduserte pensjonskostnader. Justert for 
dette ligger inntektene 75 mill. kr høyere enn budsjett per desember.  
 
ISF-inntekter i somatikken avviker med 1 026 DRG-poeng (-21,9 mill. kr), som er 1,1 % 
lavere enn budsjett. Ortopedisk klinikk, Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken står 
for hele det negative avviket på DRG. I Ortopedisk klinikk er over 70% av avviket på DRG 
innen elektiv virksomhet, mest på elektiv døgnaktivitet, men også på dagkirurgi og på elektiv 
poliklinikk. Resten av avviket er knyttet til at antall polikliniske ø-hjelpskonsultasjoner på 
Ortopedisk Akuttpoliklinikk har blitt lavere enn det man estimerte før omleggingen fra 
skadelegevakt til akuttpoliklinikk. Barne- og ungdomsklinikken har negative avvik både på 
nyfødtavdelingen (-236 DRG-poeng) og avdeling for barn- og unge (-203 DRG-poeng). 
Kvinneklinikken har store negative avvik i forhold til plantall på både føde-barsel og 
gynekologisk avdeling. Avviket på føde-barsel skyldes et lavere antall fødsler, mens avviket 
på gynekologi skyldes lavere antall pasienter både på døgn, dag og poliklinikk, i tillegg til 
lavere indeks på døgnoppholdene. Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på 
somatikken veies opp av positivt avvik på laboratorieinntekter (+12,7 mill. kr) og positivt avvik 
på samlede gjestepasientinntekter på til sammen (+51 mill. kr).  
 
Andre inntekter avviker positivt med 6,1 mill. kr. Eksklusive basisjusteringen på 36,4 mill. kr 
ville avviket vært positivt med 42,5 mill. kr. Dette positive avviket skyldes blant annet økte 
inntekter i form av øremerkede midler og utleie av personell til regionale prosjekter, som 
begge vil ha en tilsvarende kostnadsside. I tillegg er det solgt en del av tomten på Lurud i 
mai, som ga en netto gevinst på 2,9 mill. kr. 
  
Kostnader 
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 235,5 mill. kr, korrigert for 
mindrekostnader pensjon (+49,2 mill. kr). 
 
De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis -26,2 mill. kr og -51,3 mill. kr høyere enn 
budsjett per desember. Det er fortsatt høye avvik på lønn og innleie på alle divisjoner i 
foretaket, med unntak av stabsfunksjonene og Divisjon for Facilities Management. Det er 
frikjøpt personell til prosjekter i 2017 for ca. 21 mill. kr. Denne posten har en tilsvarende 
inntektsside. Kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2017 er ca. 45 mill. kr lavere enn 
budsjettert. Dette påvirker de samlede lønnskostnadene i positiv retning. 
 
Varekostnadene har et negativt avvik pr desember på -86,5 mill. kr.  Av dette utgjør negativt 
avvik på medikamenter -48 mill. kr. Totalt ble avviket på H-resepter i 2017 på -19,5 mill. kr. I 

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 228 592    209 474    19 118      9,1 % 2 615 620    2 582 949    32 671      1,3 %
Andre inntekter 528 950    522 167    6 783        1,3 % 5 843 713    5 837 661    6 052        0,1 %

Sum driftsinntekter 757 542    731 641    25 902      3,5 % 8 459 333    8 420 610    38 723      0,5 %
Lønn -og innleiekostnader 467 394    462 090    -5 304       -1,1 % 5 278 756    5 250 454    -28 302     -0,5 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 91 454      83 271      -8 183       -9,8 % 1 029 400    942 922       -86 478     -9,2 %
Gjestepasientkostnader 96 642      63 788      -32 854     -51,5 % 891 861       793 062       -98 799     -12,5 %
Andre driftskostnader 92 582      103 897    11 315      10,9 % 1 183 300    1 209 569    26 269      2,2 %

Sum driftskostnader 748 072    713 046    -35 026     -4,9 % 8 383 317    8 196 007    -187 310   -2,3 %

Driftsresultat 9 470        18 595      -9 124       -49 % 76 016         224 603       -148 587   -66 %
Netto f inans 4 967 6 594 1 627        24,7 % 77 231         80 603         3 372        4,2 %

Resultat 4 503        12 001      -7 497       -1 215         144 001       -145 215   

Denne periode Hittil i år
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tillegg har Ahus blitt belastet med 1,5 mill. kr i kostnader knyttet til Spinraza (2 doser) som 
ikke er budsjettert i desember. Medisinsk divisjon endte med et merforbruk på -26,7 mill. kr i 
forhold til budsjett. Budsjettet både for H-resepter og for medisinsk divisjon er styrket i 2018 
for å ta hensyn til den eksplosive veksten i medikamentkostnadene. 
 
Implantater/instrumenter har et negativt avvik på -11 mill. kr per desember. Her ligger avviket 
på pacemakere/hjertestartere på medisinsk divisjon (-5,1 mill. kr) og implantater på kirurgisk 
divisjon (-8 mill. kr).  
 
Gjestepasientkostnader avviker negativt i forhold til budsjett med -99 mill. kr. Dette avviket 
skyldes delvis et omfattende kjøp av skopier og noe brystdiagnostikk fra Aleris (-22,4 mill. 
kr), delvis høyere aktivitet ved OUS, Sykehuset Østfold og Vestre Viken (til sammen ca. -10 
mill. kr) og delvis interne tiltak knyttet til å ta tilbake gjestepasienter som ikke har fått noen 
effekt i 2017 (ca. -30 mill. kr). Psykisk helsevern et negativt avvik på gjestepasientkostnader 
på -31,6 mill. kr. Mye av dette avviket er knyttet til etterfakturering av poliklinikk i november 
og desember, men det kom også en faktura fra OUS rett før jul med etterfakturering av 
døgnkostnader på ca. 15 mill. kr. Denne kostnaden var ikke varslet fra OUS og lå ikke inne i 
prognosen for 2017. Netto avvik knyttet til gjestepasienter (summen av GP-inntekter og GP-
kostnader) er på ca. 48 mill. kr i 2017. 
 
Resultat pr divisjon 
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles 
(+169,8 mill. kr) forklares i hovedsak med:  
 

• Negativt avvik knyttet til H-resepter( + Spinraza): -21 mill. kr 
• Positiv effekt av lønnsoppgjør somatikk: + 41 mill. kr 
• Oppløst avsetning fra årsoppgjør for 10 dager ekstra lønn i oktober: +9,3 mill. kr 
• Positivt avvik på gjestepasientinntekter: +20 mill. kr. 
• Positivt avvik knyttet til Sykehuspartner-kostnader i 2017: +7,8 mill. kr. 
• Positivt avvik på andre driftskostnader på +96 mill. kr. Skyldes i hovedsak buffer 

som skal kompensere for risiko i flere store budsjetttiltak ute på divisjonene. 
• Positivt avvik på finanskostnader: +3,4 mill. kr 

 

 
 
Resultat 2017 mot avlevert prognose 
Akkumulert resultat på -1,2 mill. kr er tett på prognosen på +/- 0 mill.kr som ble rapportert per 
november. 

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

(10) Foretaket felles 39 258      169 833    
(11) Enhet for økonomi og f inans 178           4 382        
(16) Enhet for HR 50             812           
(20) Divisjon for facilities management 6 269        17 560      
(30) Kirurgisk divisjon -11 986     -90 536     
(34) Ortopedisk klinikk -4 830       -45 494     
(35) Kvinneklinikken -5 513       -37 616     
(40) Medisinsk divisjon -16 691     -126 477   
(43) Barne- og ungdomsklinikken -2 984       -12 419     
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -636          -12 655     
(70) Divisjon for psykisk helsevern -11 262     -18 250     
(90) Forskningssenteret 650           5 644        
Resultat -7 497       -145 215   
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3. Månedsrapport pr divisjon 

3.1 Kirurgisk divisjon 

 
 
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter steg noe i løpet av 
sommeren, men er forbedret de siste månedene, selv om fristbruddene økte litt i desember. 
Situasjonen ser noe bedre ut ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, antall fristbrudd har 
gått ned siste tre måneder og antall ventende går litt ned.  
 
Hittil i år har Kirurgisk divisjon gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 63 dager. 
Ventetiden i desember var 56 dager, og er dermed innenfor målkravet også denne måneden.  
 
Belegget på sengeområdene i desember var 92 % (senger i drift) og det var totalt 25 
korridorovernattinger i divisjonen i samme periode. Intensiv hadde i desember et belegg på 
7,8 pasienter, mot 8,1 pasienter i samme periode i 2016. Divisjonen går nå inn i en 
høysesong, hvor særlig trykket på intensiv og postoperativ enhet forventes å bli høyt, og det 
vil derfor fortsatt være stort fokus på god flyt og belegg fremover.  
 
Ved Sentraloperasjon økte knivtiden med 1,7 % i forhold til 2016, og knivtid på kveld har økt 
med 13 % som følge av operasjonsprosjektet. Antall ø-hjelpsoperasjoner er redusert med 
236 hittil i år, mens antall elektive har økt med 57. En reduksjon i lettere ø-hjelpskirurgi og en 
vridning til mer elektiv kirurgi gjør at pasienttyngden øker og knivtid totalt pr pasient øker. 
Dagkirurgisk senter (DKS) har økt knivtiden med 4,4 %, men antall operasjoner er redusert 
med 95 (1 %), hovedsakelig på grunn av endret pasientsammensetning på Ski, hvor flere 
enklere inngrep er overført fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk (plastikkirurgi).  
 
Det økonomiske resultatet i divisjonen endte i 2017 på -90,5 mill. kr. i forhold til budsjett. 
Aktiviteten i 2017 er 8 DRG-poeng over plantall, etter gode aktivitetstall i november og 
desember. Antall polikliniske konsultasjoner ligger 4,4 % over plantall.  
 
Lønn og ekstern innleie av helsepersonell har et negativt avvik på -25 mill. kr i 2017, hvor -
15,7 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Bruk av vikarbyrå har økt for hver måned etter 
sommeren og vil fortsette på nyåret i 2018 på grunn av opplæring av nyansatte og vakante 
stillinger. Rekruttering av nye anestesisykepleiere forventes imidlertid å føre til at behovet vil 
reduseres betydelig utover vinteren. 
 
Vare- og driftskostnader (ekskl vikarbyrå) har hittil i år et negativt avvik på -71,9 mill. kr. Av 
dette er -31,2 mill. kr knyttet til tiltak som enda ikke har hatt effekt (hovedsakelig 
operasjonsprosjektet), og -21,4 mill kr er knyttet til manglende tiltak i avdelingene. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 56 63

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,1 % 8,5 % 7,3 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-90,5 -7,5           

5 Ingen korridorpasienter 0 21 34
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STATUS BUDSJETTILTAK 
Å oppnå økonomisk balanse er fortsatt som divisjonens hovedutfordring, og det er iverksatt 
en rekke tiltak på området. For første gang på svært mange år er hele divisjonens 
budsjettutfordring saldert med konkrete tiltak, og dette gir optimisme i forhold til 
måloppnåelsen. Tiltakene og effekten av disse vil følges svært tett i tiden fremover.   
 
Økt operasjonsaktivitet er fortsatt et av divisjonens hovedtiltak. Siden 2015 er 
operasjonskapasiteten ved Sentraloperasjonen økt med 4,4 % gjennom forskjellige tiltak. 
Knivtiden i samme periode er økt med 2,9 %, og spesielt ser vi økning etter sommeren, da 
tre ø-hjelpsstuer pr uke har blitt omgjort til elektive stuer. Dette har bidratt til 87 elektive 
operasjoner siden uke 36, og den elektive knivtiden er økt med 8,7 %. Divisjonen har 
evaluert prosjektet. Analysene tyder på god utnyttelse av de ekstra ressursene, og spesielt 
ser vi god utvikling etter sommeren. Det er derfor besluttet at man opprettholder den økte 
øyeblikkelig hjelp kapasiteten på kveldstid, og konverteringen av tre øyeblikkelig hjelp stuer 
til elektive stuer på dagtid. Det gjøres en ny evaluering av effekten før sommeren 2018. 
  
Flere tiltak fra varekostnadsprosjektet er allerede iverksatt, og det er gjort en stor jobb med 
varelagrene på sentraloperasjon. Totalt økte varekostnad pr DRG med 3 % i 2017, i forhold 
til 2016, mot en økning på 10 % de første månedene av 2017.  
 
Divisjonen arbeider kontinuerlig med oppfølging av bemanning og belegg. Foreløpige 
resultater er at bemanning pr liggedøgn i sengeområdene har jevnet seg ut og 
regnskapsresultatene har vært i balanse de to siste månedene. Det er laget en egen 
tiltakspakke for å redusere kostnader til ekstern innleie og variabel lønn. 
 

 

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

DRG-poeng 1 766             90                  22 581           21 958           623                
Antall døgn 1 238             196                14 601           15 598           -997               
Antall dag 282                -32                 3 651             3 711             -60                 
Antall poliklinikk 6 280             813                84 897           77 764           7 133             

Bemanning
Brutto bemanning 1 114             1 114             1 090             24                  
Innleid arbeidskraft 8                    9                    5                    3                    
Overtid og ekstrahjelp 73                  65                  72                  -7                   
Sykefravær (november) 8,5 % 7,3 % 7,3 % 0,0 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 97 877           4 866             1 075 500      6 536             1 100 966      
Driftskostnader 109 863         -16 852          1 166 036      -97 072          1 170 591      

Resultat -11 986          -11 986          -90 536          -90 536          -69 625          
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3.2 Ortopedisk klinikk 

 
 
3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Andel fristbrudd på avviklede pasienter er 3,1 % i desember. Planlagte fristbrudd de neste 30 
dager er 29 og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter den 5. desember er 65,3 
dager.  
  
Det var 12 korridorovernattinger i desember (9 stk de første to dagene i desember), og 
93,7% belegg (senger i drift) på sengepostene S105 og S205.  
 
Sykefraværsprosenten i november 2017 er på 9,6 %, en økning fra oktober. Hovedsakelig 
langtidsfravær. Sykefraværsprosjektet med KLP er nå over i en ny fase med arbeidsgrupper 
for å finne tiltak. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i desember er -4,8 mill. kr og akkumulert er resultatet -45,5 mill. kr 
i forhold til budsjett. Inkludert i det akkumulerte avviket er en usaldert budsjettutfordring på 
-7,6 mill.kr.  
 
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik på -2,2 mill kr i desember og totalt for 2017 på  
-4,9 mill. kr.  
 
Driftsinntektene er i balanse i forhold til budsjett i desember og akkumulert er det et negativt 
avvik i forhold til budsjett på -23,1 mill. kr. Utfordringer på elektiv ryggkirurgi utgjør en stor 
andel av avviket, og av at lettere rygg gjøres gjennom prosjekt «Raskere tilbake» på Ski. 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 74 69

Ingen fristbrudd 0 % 3,1 % 14,0 %

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-45,5      -3,8           

5 Ingen korridorpasienter 0 12 38

  40

  240
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50%
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20%
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20
40
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80
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
ORTOPEDISK KLINIKK Desember Desember  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 1 074             -9                   12 688           12 965           -277               
Antall døgn 577                29                  6 623             7 036             -413               
Antall dag 239                -68                 3 280             3 383             -103               
Antall poliklinikk 3 435             -712               47 611           58 981           -11 370          

Bemanning
Brutto bemanning 257                265                284                -18                 
Innleid arbeidskraft 1                    1                    2                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 31                  24                  22                  2                    
Sykefravær (november) 9,6 % 8,3 % 8,4 % -0,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 26 793           17                  290 783         -23 138          317 229         
Driftskostnader 31 623           -4 846            336 276         -22 355          360 226         

Resultat -4 830            -4 830            -45 493          -45 494          -42 997          
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Færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt i 2017 (både elektiv og ø-hjelp) utgjør også en 
stor andel av avviket.  
  
Det er høyere avvik enn forventet på lønnskostnader på sengepostene på Nordbyhagen, 
hovedsakelig grunnet et høyt antall fastvakter og fravær. Det er igangsatt ukentlig oppfølging 
for å følge bruk av fastvakter og overtidsvakter. Det er etablert samarbeid med HR for å få 
oversikt over faktisk bemanning mot planlagt bemanningsnivå og hva som utløser bruk av 
variabel lønn.  
 

 
 
Det pågår en evaluering av utnyttelse av poliklinikkarealene. Her ligger det et potensiale for 
økt kapasitet.  
 
Det jobbes også med endringer i ø-hjelps innleggelser av ortopediske pasienter for å frigjøre 
lege- og pleieressurser i Ortopedisk Akuttpoliklinikk, og de frigjorte ressursene kan benyttes 
for å øke poliklinisk elektiv aktivitet.  
  

Redusert aktivitet ved overgang fra Skadelegevakt ti l  
ortopedisk akuttpoliklikk 01.01.2017 -4 429 -4 429 1,0 -4 429

Reduserte varekostnader ved overgang ti l  ortopedisk 
akuttpoliklikk (inkl en økning for overføring av pasienter fra 
akuttmottak) 01.01.2017 220 220 1,0 220

Besparelse pleiebemanning på Ortopedisk akuttpoliklinikk 01.03.2017 1 467 1 467 1,0 1 760

Besparelse legetjenesten ved overgang ti l  Ortopedisk 
akuttpoliklinikk

Iverksettes ikke 
i  2017 1 500 0 0,0 1 800

Besparelse på legene ved å ta ned åpningstid på ortopedisk 
akutt-pol fra 23 ti l  20 01.03.2017 1 033 1 033 1,0 1 239
Besparelse på merkantil  ved å ta ned åpningstid på 
ortopedisk akutt-pol fra 23 ti l  20 01.03.2017 470 470 1,0 564

DKS operasjonsprosjektet - tidlig oppstart og jobbe gjennom 
lunsjen man, tirs, ons og fre

Iverksettes ikke 
i  2017 518 0 0,0 518

Økt aktivitet ved nytt undersøkelsesrom på S301 20.04.2017 962 500 0,5 962

Spare 1 årsverk merkantil  Ski fra 1 juli  2016 01.01.2017 300 300 1,0 300
Spare lønnsmidler ti l  lege fra 1 mars 01.03.2017 142 142 1,0 170
Ski sengepost - Ski 2030 01.08.2017 10 021 5 565 0,6 13 361

Drifte S305 som 7 døgns post
Iverksettes ikke 

i  2017 -2 940 0 0,0 -3 920

SUM 9 263 5 267 0,6 12 545

Estimert 
årseffekt 

2018

Status 
%-vis 

oppnåelse
Type tiltak rapp.mal

Antatt 
virknings-
tidspunkt

ESTIMERT 
årseffekt 

kroner 2017

PLAN  
årseffekt 

kroner 2017
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3.3 Medisinsk divisjon 

 
 
3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Det er lite endring i utviklingen av fristbrudd og ventetider i Medisinsk divisjon fra november 
til desember. Andelen fristbrudd har gått noe opp fra 2,5 til 3,3 %, og det er Avdeling for 
fordøyelse som har den største andel fristbrudd, 7 av 9 avdelinger i divisjonen har ikke 
fristbrudd. Ventetiden på avviklede har gått ned fra 49 til 45 dager, og ventetiden på 
ventende har gått opp fra 71 til 78 dager. Utfordringen knyttet til pasienter med passert 
tentativ dato ligger på samme nivå som i november.  
 
Avdelinger med utfordringer knyttet til pasienter med passert tentativ dato og fristbrudd følger 
opp etablerte handlingsplaner, og disse følges opp i lederlinjen gjennom faste møter og 
månedlig resultatsikring.  
 
Pasientbelegget i de medisinske sengeområdene og antall pasientovernattinger på korridor: 

• Gjennomsnittlig beleggsprosent (senger i drift) i de medisinske sengeområdene er 94 
% i desember. Det gjennomsnittlige belegget for 2017 94 %, det samme som i 2016 

• I desember har medisinske områder hatt 111 pasientovernattinger på korridor, det 
samme som i november. Til sammen har det vært 1444 overnattinger i korridor i 
2017. Det er 224 flere enn i 2016 

 
Divisjonen følger opp etablert handlingsplan som er laget etter behandling av sluttrapport fra 
arbeidsgruppen "God kapasitetsutnyttelse og sikker pasientflyt i Medisinsk divisjon" som 
ferdigstilte sitt arbeid i november. Gjennom handlingsplanen følges opp tiltak for å bedre 
kapasitetsutnyttelse og optimalisere pasientflyt i divisjonen. 
 
Gjennomsnittlig liggetid i desember er 3,2 dager, det er 0,1 dag lenger enn i november 
(avdelingsopphold). Den gjennomsnittlige liggetiden i 2017 3,3 dager. I 2016 var den 3,2 
dager. Liggetid følges opp pr avdeling, i driftsmøter og i divisjonens system for 
resultatsikring. Det pågår systematisk arbeid med pasientforløp og forløpsplaner og alle 
avdelinger har laget egne handlingsplaner for oppfølging og implementering. 
 
Totalt sykefravær i divisjonen er 7,1 % i november mot 8,4 % for november i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær i 2017 er 6,9 %. Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn i 2016. 
Avdelingsvis oppfølging og tiltak rundt nærvær og sykefravær gjennomgås i driftsmøter med 
avdelingene.  
 
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

60 46 50

1b Ingen fristbrudd 0 % 3,3 % 3,8 %

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 7,4 % 7,1 % 6,9 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-126,5    -10,5        

5 Ingen korridorpasienter 0 113 122

-1 7
-1 1

-5
1

0%200%
0,0 %

50,0 %

40

140

0%

20%

01002003004005006007008009001000
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Budsjettavviket i desember er på -16,7 mill. kr og avviket akkumulert for året er på -125,6 
mill. kr. 
 
Inntektssiden har et positivt budsjettavvik på 2,4 mill. kr i desember og 15,1 mill. kr for hele 
året. 
 
Varekostnadene er fortsatt høye. Budsjettavviket er -10,9 mill. denne måneden og -69,9 mill. 
kr for hele året. Forbruket er generelt høyt for de fleste artene i kategorien varekostnader i 
desember, men spesielt høyt for gjestepasientkostnader (-3,3 mill. kr), legemidler (-2 mill. kr), 
kjøp av tjenester fra private (-1,6 mill. kr) og vikarbyrå (-1,5 mill. kr). 
 
Budsjettavviket for lønn er i desember er -4,3 mill. kr og følger av høye variabel 
lønnskostnader. For hele året er lønnsavviket -38,5 mill. kr. 
 
Tabell med budsjettiltak under viser at det ikke ble realisert noen effekt av trombektomi, 
ettersom Ahus ikke starter opp med dette i 2017. Det var heller ikke mulig for Avdeling for 
fordøyelse å stoppe eksternt kjøp av skopitjenester fra Aleris, slik som planlagt i 2017.  
 
Det følges opp tiltak knyttet til budsjett 2018, som blant annet forløpsplaner, ressursstyring 
på sengeområder og tiltak for å redusere bruk av dyre løsninger, innleie og variabel lønn. 
 

  

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

Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng 3 099             -75                 37 193           36 772           421                
Antall døgn 2 585             -180               31 486           32 324           -838               
Antall dag 1 921             -3                   24 009           21 897           2 112             
Antall poliklinikk 7 729             -888               105 027         99 755           5 272             

Bemanning
Brutto bemanning 1 390             1 401             1 397             4                    
Innleid arbeidskraft 13                  15                  10                  5                    
Overtid og ekstrahjelp 132                126                126                0                    
Sykefravær (november) 7,1 % 6,9 % 7,6 % -0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 125 581         2 430             1 424 118      15 151           1 430 090      
Driftskostnader 142 272         -19 121          1 550 594      -141 627        1 543 074      

Resultat -16 691          -16 691          -126 476        -126 476        -112 984        
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3.4 Kvinneklinikken 
 

 
 
3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Kvinneklinikken innfrir på måltallene i desember når det gjelder fristbrudd, korridorpasienter 
og gjennomsnittlig ventetid. Klinikken viderefører daglige driftsmøter hvor pasienter og 
personale fordeles etter kapasitet og behov. 
 
Sykefravær i 2017 er 7,9% i gjennomsnitt per november. 
 
Tiltak som det jobbes med for å redusere sykefraværet: 

• Arbeid sammen med HR, innkalt til møte med alle seksjoner 
• Kartlegging av sykefraværet 
• Tett oppfølging av den enkelte 
• Arbeidsmiljøtiltak, forbedringsarbeid og involvering 

 

 
 
Økonomisk resultat for Kvinneklinikken i desember er -5,5 mill. kr i forhold til budsjett og 
akkumulert er avviket på -37,6 mill. kr. I det akkumulerte avviket ligger -5,8 mill. kr som er en 
usaldert budsjettpost.  
 

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

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

60 50 49

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

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,0 % 6,9 % 7,9 %

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

Budsjett 
avvik = 0

-37,6      -3,1           

5 Ingen korridorpasienter 0 1 2
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Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ∆
KVINNEKLINIKKEN Desember Desember  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016
Aktivitet (avdelingsopphold)

DRG-poeng 750                -106               10 233           10 130           103                
Antall døgn 820                -139               11 830           12 513           -683               
Antall dag 176                -12                 2 376             2 380             -4                   
Antall poliklinikk 2 865             -257               37 936           36 579           1 357             

Bemanning
Brutto bemanning 274                277                279                -2                   
Innleid arbeidskraft 1                    1                    2                    -1                   
Overtid og ekstrahjelp 25                  24                  24                  -1                   
Sykefravær (november) 6,9 % 7,9 % 7,2 % 0,7 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 22 435           -2 340            275 935         -16 902          282 587         
Driftskostnader 27 948           -3 173            313 550         -20 714          321 788         

Resultat -5 513            -5 513            -37 615          -37 616          -39 201          
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Driftsinntektene avviker negativt med -2,3 mill. kr i desember og akkumulert er avviket på 
16,9 mill. kr. i forhold til budsjett. Det har i desember vært 306 fødsler mot plantall, noe som 
gir et negativt avvik på -1,5 mill. kroner, og akkumulert per desember er avviket i forhold til 
budsjett -8,5 mill. kr. på fødeavdelingen.  
 
Aktiviteten er lavere både på elektiv side og øyeblikkelig hjelp på gynekologisk avdeling. 
Analyser viser at nedgangen i antall operasjoner skyldes færre hysterektomier på grunn av 
endret behandlingsmønster, og at Radiumhospitalet har tatt tilbake flere pasienter. Det er 
avgitt operasjonskapasitet til Kirurgisk divisjon for å tilpasse kapasitet etter behov. Lekkasje 
av operasjonspasienter er analysert og vurdert, og det vil bli iverksatt tiltak for å øke 
egendekningen.  
 
Antall polikliniske konsultasjoner er tett opptil plantall, men det er fortsatt færre cytostatika- 
behandlinger enn forventet. Dette gir også lavere varekostnader i 2017 (1,3 mill. kr hittil i år).  
 
Lønnskostnadene og ekstern innleie på føde/barsel har i desember et samlet negativt avvik 
på -1,1 mill. kr. Med ny turnus er det lavt antall huller i arbeidsplanene, så det er 
hovedsakelig høye variable lønnskostnader som følge av tilkommet sykefravær, samt 
avvikling av restferie og annet fravær. Det er i desember en reduksjon i antall overtidsvakter 
og forskyvning sammenlignet med oktober og november, men noe økning i antall eksterne 
innleievakter.  
 
Avvik på fastlønn på legene på grunn av overlegepermisjoner og overlapp ved graviditet.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK: 

 
 
Samarbeid mellom kontortjenesten, legene og poliklinikken intensiveres for å utnytte ledig 
kapasitet. 
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3.5 Barne- og ungdomsklinikken 
 

 
 
3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Barne- og ungdomsklinikken har kontroll på fristbrudd og ventetid. Sykefraværet har i 2017 
ligget på et historisk lavt nivå. 
 

 
 
Det økonomiske resultatet i desember er – 3,0 mill.kr målt mot budsjett, negativt avvik totalt 
for 2017 er -12,4 mill.kr. Det forventes noe bedring av resultatet når etterkoding for 3. tertial 
er på plass. 
 
Etter flere måneder med god trend på døgnaktiviteten, var det i desember lav aktivitet, 
spesielt i Avdeling for barn og ungdom (ABU), med et negativt avvik på døgnaktiviteten på  
-1,2 mill. kr (færre pasienter og lav indeks). Totalt for året på ABU ligger ISF-avviket på -3,9 
mill.kr. Nyfødt endte totalt 17 pasienter bak plan i 2017 (5 av disse i desember). Indeksen var 
i perioden høyere enn gjennomsnittet for året, og ser ut til å ende på 3,05 mot 3,33 i plan. 
Foreløpig ISF-avvik på Nyfødt (før etter-koding) er -4,9 mill.kr, hvorav lav indeks utgjør 75 %.  
 
Barnehabilitering og BUPH har hatt god aktivitet i desember, mens poliklinikken ligger under 
forventning (180 konsultasjoner bak plan). Totalt for 2017 er ISF-avviket på elektiv 
dagvirksomhet (all poliklinikk og dagbehandling) -1,0 mill.kr, der Barnehabiliteringen ender 
på -1,1 mill.kr, mens BUPH bidrar positivt med +0,7 mill.kr. 
 
Varekostnadene er høye i desember. Det skyldes først og fremst gjestepasientoppgjøret fra 
SSE (kurdøgn) med et budsjettavvik på -0,9 mill. kr. Øvrige gjestepasientkostnader har et 

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

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

60 57 55

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-12,4      -1,0           
-3

0

3

0,0 %

20,0 %
  20

0%

20%

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

DRG-poeng 414                -90                 5 684             6 105             -421               
Antall døgn 271                -38                 3 301             3 384             -83                 
Antall dag 1                    -21                 51                  183                -132               
Antall poliklinikk 2 037             -132               26 219           25 136           1 083             

Bemanning
Brutto bemanning 306                300                299                1                    
Innleid arbeidskraft 2                    2                    0                    2                    
Overtid og ekstrahjelp 6                    14                  17                  -3                   
Sykefravær (november) 7,8 % 6,6 % 7,7 % -1,1 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 23 174           -1 426            273 376         -7 372            294 161         
Driftskostnader 26 158           -1 557            285 795         -5 047            292 705         

Resultat -2 984            -2 983            -12 419          -12 419          1 456             
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positivt avvik på 0,3 mill.kr. For året totalt er avviket på varekostnader -2,9 mill.kr, der 
halvparten skyldes høyere gjestepasientkostnader enn forventet. Avviket knyttet til SSE 
utgjør -0,6 mill.kr. 
 
Det er et merforbruk på lønn i desember på ca. -0,4 mill.kr, hvorav -0,3 mill.kr på ABU 
(variabel lønn). Totalt avvik på lønn i 2017 er -1,8 mill.kr. Nyfødt og ABU endte på hhv -3,9 
og -2,2 mill.kr (inkl. innleie). Positivt avvik på seksjon for leger med +3,5 mill.kr bidrar til å 
redusere avviket.  
 
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Merforbruk ved inngangen av året gjorde at budsjettforventningene knyttet til Avdeling for 
barn og ungdom (ABU) i de to første tiltakene totalt sett har vært vanskelige å innfri. 
Imidlertid har styringsfarten vært tilnærmet i tråd med budsjett siste del av året.  
 
Antall LTM-undersøkelser (langtidsmonitorering) har ikke vært mulig å øke til 100/år grunnet 
manglende kapasitet på beskrivelse fra Nevroklinikken/nevrofysiolog. Økningen er utsatt til 
tentativt 2019. Budsjettmålet om reduksjon av kostnader knyttet til kurdøgn fra SSE er likevel 
i stor grad innfridd, dog med merforbruk i hovedsak fra desember.  
 
De ekstra tiltakene som er satt inn underveis i året for å korrigere merforbruk har i stor grad 
lyktes, men ikke kunnet kompensere for inntektssvikten som er knyttet til aktivitetssvikt på 
døgn og Barnehabiliteringen. Underforbruk på lønn i Avdeling for leger har bidratt positivt, og 
er blant annet knyttet til lavt sykefravær og få permisjoner/andre fravær i 2017.  
 
Styringsfarten ved utgangen av året er fortsatt litt for høy ved Nyfødt og ABU. Disse 
avdelingene har imidlertid i noen grad fått styrket sine budsjett på ulike måter for 2018. 
Plantallene for 2018 er justert noe ned på døgn som gir et bedre utgangspunkt. 
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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 0,5 % fristbrudd akkumulert per desember og 0,4 % i desember. 
Det er kun ett fristbrudd innen Voksenhabilitering og ett innenfor VOP siste måned.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ligger i desember på 50 dager. Ventetid på 
avviklede hittil i år er 51 dager, men det har vært en positiv trend. Det er variasjon mellom de 
ulike avdelingene i divisjonen og variasjon fra måned til måned. Det er en gradvis reduksjon i 
ventetid både i psykisk helsevern for voksne og for barn og ungdom. Avdeling rus og 
avhengighet har ventetid innenfor målkravet på 45, til tross for en viss økning sammenlignet 
med 2016.  
 
Divisjonen har ikke fullt ut nådd målet for reduksjon i sykefraværet. Gjennomsnittlig 
sykefravær i perioden januar til november er på 8,28 % (8,66 % i november), etter å ha ligget 
vesentlig lavere månedene før (7,7 % perioden august til oktober). Det er innført rutine for 
oppfølging av enheter med høyt sykefravær over tid.  
 
Divisjonen har et negativt økonomisk avvik i desember på -11,3 mill. kr, og det akkumulerte 
negative avviket i forhold til budsjett er økt til -18,2 mill. kr. En del av det akkumulerte 
merforbruket kan fortsatt tilskrives lavere polikliniske inntekter, selv om avviket har blitt 
halvert etter endringene i ISF i november. I tillegg dreier merforbruket seg om høye 
kostnader til innleie av leger og økte kostnader blant annet til variabel lønn som følge av høy 
aktivitet ved Avdeling akuttpsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri. Det er et akkumulert 
merforbruk på 2,8 mill. kr på tolkekostnader. Den vesentlige endringen fra november til 
desember er at gjestepasientoppgjøret for polikliniske konsultasjoner nå er regnskapsført 
etter de nye reglene, hvor oppgjøret fastsettes etter en pris pr ISF-poeng, samt at det fra 
2017 ble innført gjestepasientoppgjør for poliklinikk innen BUP og TSB, mens det tidligere 
var kun for VOP. Netto avvik i gjestepasientoppgjøret (inntekter minus kostnader) hadde per 
november positivt resultat på ca. +8 mill. kr., men er per desember endret til -1,5 mill. 
Igangsatte tiltak i 2017 for å redusere gjestepasientkostnadene har hatt positiv effekt for 
rusfeltet.  
 
Den akkumulerte mindreinntekten ved poliklinikkene i forhold til budsjett er på -2,4 mill. kr pr 
desember. (ISF-refusjon, refusjon fra HELFO og egenandeler). Det er ikke lenger noen 
akkumulert mindreinntekt poliklinikk ved BUP.  
 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

45 50 49

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

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

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

Budsjett 
avvik = 0

-18,3      -1,5           
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STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
De planlagte og iverksatte tiltakene forventes å ha økonomisk effekt som forutsatt. Iverksatte 
tiltak for kontroll av styringsfarten er redusert bruk av innleieleger, rekruttering av 
legespesialister og kontroll av ressursbruk/bemanning ved Avdeling akuttpsykiatri, men de 
har hittil hatt begrenset effekt.  
 
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 ∆
Desember Desember  HiÅ 2017 HiÅ 2016 2017 VS 2016

VOP 15 282           -634               199 106         201 627         -2 521            

- herav døgn 5 688             251                64 362           62 678           1 684             
- herav liggedøgn utenfor HSØ 188                100                1 629             626                1 003             
- herav poliklinikk 9 406             -985               133 115         138 323         -5 208            
ISF poeng 430                -1 083            16 466           -                 16 466           

BUP 5 577             -122               82 953           84 947           -1 994            
- herav døgn 603                350                7 670             7 501             169                
- herav poliklinikk 4 974             -472               75 283           77 446           -2 163            
ISF poeng 1 549             -14                 22 714           -                 22 714           
RUS 3 272             -243               46 777           44 260           2 517             
- herav døgn 1 532             -86                 18 953           17 079           1 874             

- herav poliklinikk 1 740             -157               27 824           27 181           643                

ISF poeng 239                -56                 4 094             -                 4 094             
Bemanning

Brutto bemanning 1 828             1 820             1 804             16                  

Innleid arbeidskraft 9                    4                    1                    3                    
Overtid og ekstrahjelp 157                155                152                3                    

Sykefravær (november) 8,7 % 8,3 % 8,5 % -0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2016 HiÅ

Driftsinntekter 167 488         12 728           1 742 751      29 639           1 759 524      

Driftskostnader 178 749         -23 990          1 761 001      -47 889          1 759 755      

Resultat -11 262          -11 262          -18 250          -18 250          -231               
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3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 

 
 
3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
Samlet økonomisk resultat for divisjonen viser et negativt avvik i forhold til budsjett per 
desember på -12,7 mill. kr.  
 
Bildediagnostisk avdeling har et merforbruk per desember på -25,8 mill. kr (-2,9 mill. kr isolert 
i desember). Avviket innen Bildediagnostikk utfordrer økonomien i divisjonen og foretaket, 
primært på grunn av følgende forhold:  

• Merforbruk innen kjøp av brystdiagnostikk, grunnet breakdown på utstyr i 2017. 
Anskaffelse av nytt utstyr har tatt lengre tid enn planlagt, samtidig har 
henvisningstilstrømningen økt betydelig. 

• Merforbruk på varekostnader og lønn grunnet høy aktivitet på inneliggende og 
intern poliklinikk innen de tyngre modaliteter. Spesielt utfordres aktiviteten innen 
CT, både grunnet breakdown på utstyr og at antall henvisninger ikke står i forhold 
til kapasitet (både utstyr og bemanning). Dette genererer merforbruk på lønn. 
Tiltak i forhold til denne utfordringen er primært gjennomganger med den kliniske 
virksomhet rundt henvisningspraksis til CT, samt utnyttelse av restkapasitet(kveld 
og helg) inntil ny CT5 er på plass mars 2018.  

• Lavere inntekter fra HELFO, grunnet endringer i kodeverket fra 1.1.2017. Dette 
bidrar til lavere refusjon for brystdiagnostikk, nukleær, MR og CT undersøkelser, 
selv om samlet aktivitet for disse områder har økt sammenlignet med 2016.  
 

I budsjett for 2018 er det gjort disponeringer som styrker rammen til avdelingen.  
 
Aktivitetsveksten innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi bidrar til langt 
høyere HELFO-inntekter enn budsjettert. Dette bedrer samlet styringsfarten for divisjonen. 
 

 

Hovedmål Mål Utvikling Status Gj.snitt 
hiå Status

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

Budsjett 
avvik = 0

-12,7      -1,1           

5 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 6,8 % 7,0 % 6,9 %

-3

0%

10%

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

Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende 7 432             -160               84 939           85 817           -1,0 %
Poliklinikk 6 532             -299               87 662           89 676           -2,2 %
Primærhelsetjenesten 3 478             768                38 823           36 426           6,6 %
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende 238 657         -18 554          2 769 540      2 676 410      3,5 %
Poliklinikk 168 012         3 079             1 887 660      1 731 752      9,0 %
Primærhelsetjenesten 179 265         -15 298          2 027 015      2 088 487      -2,9 %

Bemanning
Brutto bemanning 614                610                593                17                  
Innleid arbeidskraft -                 0                    -                 0                    
Overtid og ekstrahjelp 13                  13                  12                  2                    
Sykefravær (november) 7,0 % 6,9 % 6,7 % 0,2 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 86 656           3 328             994 339         27 412           1 028 423      
Driftskostnader 87 293           -3 964            1 006 994      -40 067          1 055 511      

Resultat -636               -636               -12 655          -12 655          -27 088          
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Total aktivitet innen bildediagnostikk viser akkumulert per desember en reduksjon, grunnet 
en betydelig reduksjon innenfor konvensjonell røntgen som i antall utgjør halvparten av 
samlet aktivitet for avdelingen. De tunge modaliteter (CT, MR og mammografi) øker.       
 
Innen laboratoriefagene er det en aktivitetsvekst innen omsorgsnivåene inneliggende og 
spesielt intern poliklinikk. Dette gir en personellmessig utfordring innenfor de manuelle 
fagområdene. For eksempel er det økt kompleksitet i prøvemateriale og analysearbeid innen 
patologi, immunologi og transfusjonsmedisin samt mikrobiologi. Persontilpasset behandling 
bidrar til dette utfordringsbildet, sammen med pakkeforløpene for kreft.  
 
Hovedtiltaket for å redusere styringsfarten innen diagnostiske tjenester, ved en gjennomgang 
av rekvireringsmønstret sammen med de respektive kliniske miljøer, tar lengre tid enn 
forutsett, grunnet kompleksiteten med uttrekk fra fagsystemdatabasene. Det jobbes for å 
løse problematikken.  
 
STATUS BUDSJETTILTAK 
 

 
 
Planlagte tiltak er iverksatt med forventet effekt. Tiltak uten forventet effekt er erstattet av nye 
tiltak, med unntak av styringsfart på Bildediagnostisk avdeling.  Det gjennomføres 
systematisk oppfølging i lederlinjen i divisjonen for resultatsikring av alle tiltakene per 
avdeling.   
 
Divisjonen har kartlagt følgende tiltak knyttet til krav 0,5% per tertial (pr november 2017), iht. 
samlet måloppnåelse på 6,8 mill. Ytterligere er det utarbeidet tiltakspakke for å håndtere den 
negative styringsfarten for 2017.  
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3.8 Divisjon for Facilities management 
 

 
 
3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene 
 
Det økonomiske resultatet akkumulert for 2017 ble +17,6 mill. kr i forhold til budsjett. 
Det positive avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader (+10,5 mill. kr) og det er også et 
positivt budsjettavvik på inntektssiden (+4 mill. kr). Et negativt avvik på varekost oppveies av 
diverse positive avvik på andre driftskostnader. Prognosen for 2017 var på +10 mill. kr i 
forhold til budsjett, resultatet på året endte 7-8 mill. kr høyere enn dette til slutt. 
 
 

 
 
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

17,6        1,5            

4 Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå 8,9 % 8,0 % 8,5 %

-1

1

0%

10%

20%

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

Brutto bemanning 610                611                607                4                    
Innleid arbeidskraft 11 5                    0                    5                    
Overtid og ekstrahjelp 55                  64                  68                  -3                   
Sykefravær (november) 8,0 % 8,5 % 8,8 % -0,3 %

Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HIÅ 2016 HiÅ
Driftsinntekter 54 577           1 093             605 300         4 026             716 507         
Driftskostnader 48 307           5 176             587 740         13 533           694 571         

Resultat 6 270             6 269             17 560           17 559           21 936           
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4. Tertialrapport 
 
Oppdrag og bestilling 2017 ble vedtatt i foretaksmøte 15. februar 2017. Oppfølging av 
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som 
egen sak.  
 

4.1 Kvalitet- og pasientsikkerhet  
 
Epikriser 
 

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

TRYGG KIRURGI SJEKKLISTE  

Totalt for 2017 Antall 
operasjoner totalt 
 

Antall operasjoner der 
trygg kirurgiskjema er 
benyttet 
 

Prosentvis mål 
 
 
 

Ahus - Sentraloperasjon 10720 6540 61 

Ahus - Dagkirurgisk senter 6300 5860 93 

Ahus - Ski 2620 2520 96 

BEHANDLING AV HJERNESLAG 

Antall pas. andre tertial  Median andre 
tertial 

Antall pas. andre 
tertial* 

Median tredje tertial 

 196 80  138 80  

TALL PÅ IMPLEMENTERING  

Innsatsområde Antall 
relevante 
enheter 

Antall enheter 
som har 
implementert 
tiltakene  

Antall enheter 
som jobber med 
tiltakspakken, 
men det måles 
ikke 

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

Trygg kirurgi 7 7 (100 %) 0 ( %) 0 (0 %) 

Samstemming av 
legemiddellister 

41 7 (17 %) 11 (27 %) 23 (56 %) 

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

Urinveisinfeksjoner 32 9 (28 %) 17 (54 %) 6 (19 %) 

Infeksjon ved SVK 19 2 (11 %) 6 (32 %) 11 (58 %) 

Trykksår 27 7 (26 %) 4 (15 %) 16 (59 %) 

Fall 29 9 (31 %) 14 (48 %) 6 (21 %) 

Forebygging av selvmord 7 7 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Forebygging av 
overdosedødsfall 

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

Tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand 

29 13 (45 %) 16 (55 %) 0 (0 %) 

Tidlig oppdagelse og 
behandling av sepsis 

11 3 (27 %) 4 (36 %) 4 (36 %) 

Forebygge underernæring 29 12 (38 %) 12 (38 %) 5 (17 %) 
Trygg utskriving med 
brukermedvirkning ** 

34 3 (9 %) 9 (26 %) 22 (65 %) 

Tavlemøter 49 Ja: 30 (61 %) Nei: 19 (39 %) 

Gjennomføres tverrfaglige 
risikomøter på pasientnivå 

Ja 

Gjennomføres 
pasientsikkerhetsvisitt 

Nei 
   

* Tallene er hentet fra Hjerneslagsregisteret. Siste pasient er registrert 18. desember.** 
Læringsnettverk for Trygg utskrivning pågår fra september 2017.  Ahus deltar med ett team.  
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Bruk av tvang i psykisk helsevern  
 

 

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

 
NPE, - klage- og tilsynssaker 
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Antall saker mottatt i 2016/2017 

NPE

Klager

Saker fra
Fylkesmannen

Kommuneavvik

Pasientrelaterte uønskede hendelser 3. tertial 2016 3. tertial 2017 Totalt 2017 
Pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i EQS 996 1040 2919 
§ 3-3-meldinger 88 97 266 
§ 3-3a-varsler 5 6 20 
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Legemiddelhåndtering 
 
Det er tre forskjellige kurvesystemer for legemidler i bruk på Ahus:  

• På Intensiv, Anestesiseksjonen, Postoperativ og Medisinsk overvåking benyttes 
kurvesystemet MetaVision. 

• Kirurgisk divisjon, Psykisk helsevern, Ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken, BUK og 
Nevro benytter elektronisk kurve i DIPS.  

• Medisinsk divisjon (med unntak av Nevro) benytter papirkurve.  
 
Innføring av regional elektronisk kurve (MetaVision) til døgnenheter, er planlagt å skje 
puljevis. Opplæring er godt i gang. Grunnet ressursutfordringer hos Sykehuspartner ble den 
planlagte oppstarten i desember utsatt. De resterende avdelingene følger som planlagt i 
løpet av 2018. 
 
Det er opprettet et legemiddelprosjekt “Riktig valg – bedre helse og kostnadseffektivitet”, 
med undergrupper som i første omgang skal fokusere på behandling med MS legemidler, 
Hepatitt C legemidler, Kreftlegemidler og TNF/ Biologiske legemidler, alle svært kostbare 
legemidler. Prosjektet ledes av Enhet for medisin og helsefag.  
 
Antibiotikautvalget leder styringsprogrammet for bruk av antibiotika på Ahus, i tråd med 
nasjonale retningslinjer for redusert bruk av antibiotika mot år 2020. 
 
Legemiddelsamstemming, som er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
ledes av Kvalitetsavdelingen. 
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4.2 HR 
 
Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Vedtatte HMS-mål for perioden 2016-2018 med tilhørende HMS-plan 2016-2018 er lagt til 
grunn for arbeidet også i tredje tertial 2017. Målene omfatter reduksjon i sykefravær, 
reduksjon i AML-brudd, gjennomføringsmål knyttet til brannvern og HMS-opplæring, 
forebygging av vold og trusler (risikovurderinger) og sikre at alle medarbeidere er omfattet av 
lokale HMS- handlingsplaner. Arbeidet med å sikre gjennomføringer av lokale 
risikovurderinger er viet ekstra oppmerksomhet. Det er god fremdrift for å få gjennomført 
dette ved alle førstelinjeenheter, og målet følges særskilt opp frem mot sommeren 2018. 
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU) har gjennomført fem møter i tredje tertial. Det er lagt 
ned mye arbeid i å forberede innføring av AMU på divisjonsnivå fra 1.1.2018. I slutten av 
oktober ble det avholdt et todagers seminar for alle medlemmer i det sentrale og samtlige 
nye divisjons-AMU. For å fylle kravene til opplæring for AMU-representanter, samt heve 
kompetansen på HMS-området for disse, er det gjennomført HMS-opplæring i tredje tertial.  
 
Det er gjennomført to HMS-revisjoner i tredje tertial knyttet til HMS-opplæring og ytre miljø. 
Revisjonene skal gi svar på i hvilken grad utvalgte forhold i foretakets miljøstyrings-
system/HMS-system etterleves og om disse er i samsvar med lov, forskrift og gjeldende 
Ahus prosedyrer: 

• etterlevelse av miljøstyringssystemet, herunder måloppnåelse og avfallshåndtering 
• etterlevelse av prosedyrer for avvikshåndtering (HMS og ytre miljø) 
• risikovurderinger vold og trusler (HMS) 

 
I desember ble det fattet beslutning i saken knyttet til organisering av bedriftshelsetjenesten. 
Det ble etter en lengre prosess besluttet å videreføre en intern ordning. Samtidig har 
bedriftshelsetjenesten fått et effektiviseringskrav og det skal gjøres tilpasninger hva angår 
organisering og bruk av tjenesten. Alle klinikker og divisjoner har utarbeidet og fulgt opp sine 
egne samarbeidsplaner med bedriftshelsetjenesten i 2017. 
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HMS-hendelser 
 
Årsaksfordeling meldte HMS-hendelser 2015-2017 

 
 
*Annet HMS er en diversekategori som gjenspeiler den øvrige fordelingen av hendelser i kategorier. 
Det er planer om å ta bort denne kategorien fra og med 2018, samt dele opp kategori for vold og 
trusler i to separate kategorier. 
 
Det ble meldt 657 uønskede HMS-hendelser i tredje tertial, dette er en økning på 9 prosent 
målt mot andre tertial 2016 (593). Dette bekrefter en fortsatt oppgang i antall meldte 
hendelser, etter den tilsvarende økningen på 23 prosent i første tertial og 5 prosent i andre 
tertial. Fokus på meldinger og økt fokus på forbedringsarbeid i foretaket generelt kan ha 
bidratt til økningen.  Den største meldingskategorien er innen vold og trusler, og dette er et 
eget målområde i foretakets HMS-plan 2016-2018. Arbeidet med gjennomføring av lokale 
risikovurderinger retter seg mot dette.  
 
 
Lukkerate HMS-hendelser 
 

 
 
Lukkeraten beskriver hvordan Ahus arbeider med lukking av meldte hendelser. En lukkerate 
over 1 forteller at en lukker flere avvik enn hva er meldt i tertialet. Utviklingen for lukkerate 
vurderes tilfredsstillende, og samlet for 2017 har den ligget over 1.  
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For 121 av de meldte hendelsene i tredje tertial er det meldt om personskader. Dette er et 
høyt antall for et tertial – og forholdet vil bli nærmere undersøkt. AMU forelegges en egen 
rapport med nærmere opplysninger om fordeling, alvorlighetsgrad mv av meldte hendelser. 
 
Ledelse og lederutvikling 
Arbeidet med å styrke ledelse har fortsatt høy prioritet, og er en viktig 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. De siste årene har det vært lagt økende vekt på at lederutviklingen 
knyttes til sykehusets strategiske behov, og det det er nå igangsatt et arbeid for å revidere 
lederskolen i tråd med dette. I 2017 er forholdet mellom kvalitetsforbedring, ledelse og 
forbedringskultur satt høyere på dagsorden. Blant annet på den årlige ledergruppesamlingen 
for ledernivå 1-3 i oktober ble dette forankret som en satsning for sykehuset. Dette følges 
opp i arbeidet med ledelse og lederutvikling framover.  
 
I 2017 har det vært jobbet med lederstruktur, med det formål å definere lederansvaret knyttet 
til rolle og ledernivå.  I den forbindelse er det blitt innført enhetlige ledertitler og standard 
funksjonsbeskrivelser for seksjonsledere og avdelingsledere. Det er også initiert en 
gjennomgang pr divisjon for å vurdere hvordan lederstruktur med hensyn til størrelse på 
kontrollspenn, tilgang på lederstøtte og organisering av oppgaver mellom ulike funksjoner. 
For å lykkes med god drift av virksomheten i de ulike delene av sykehuset framover, må 
ledere ha gode nok forutsetninger for å ivareta sine lederoppgaver og sitt lederansvar. 
 
Aktiviteter lederskolen 2017 
 
Aktivitet/modul Frekvens Deltakelse 2017 

Ny som leder system 3-4 ganger årlig 45 

Ny som leder basis Vår og høst 50 

Førstelinjelederprogrammet Høst 22 

Mellomlederprogrammet Årlig, 9 mndr 12 

Lederkonferanse Årlig, i juni 250 

Ledergruppesamling Årlig 100 

Ledergruppeutvikling På forespørsel 6 ledergrupper 
 

Ressursstyring og bemanning 
Brutto månedsverk har jevnt over ligget noe høyere i 2017 enn i 2016. Det høye forbruket av 
variabel lønn og innleie som 2017 startet med har blitt redusert gjennom året, likevel er bruk 
av variabel lønn og innleie høyere for 3. tertial 2017 enn tilsvarende tertial 2016. 
Tilsynelatende ekstremt høyt forbruk av månedsverk i oktober er primært relatert til endring 
av periodiseringsperiode for variable lønnskostnader denne måneden, og ikke merforbruk av 
variable lønnskostnader. 

 
 
Flere avdelinger har hatt arbeider der bemanning og drift er gjennomgått for å sikre god 
pasientbehandling innenfor tildelte rammer. Ved inngangen til 1. tertial 2018 har det vært 
arbeidet med utvikling av styringsdata som kan gi ytterligere kontroll over bruk av variabel 
lønn og innleie, jfr. behovet for å lykkes med å nå tiltakene på dette området i budsjett 2018.   

Side 28 av 43 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 



 
Planlegging av sommer 2018 har blitt igangsatt i 3. tertial, og det har bl.a. vært nedlagt 
arbeid med å utforme aktivitetsplaner for sommer 2018, med det formål å avstemme aktivitet 
på tvers både i forhold til klinikk og støttefunksjoner. Det vil arbeides videre med 
bemanningsbehov og planer for ferieavvikling.   
 
Rett bemanning med riktig kompetanse  
 
Implementering av prosedyre for kompetansestyring (kompetanseledelse) har fortsatt. 
Prosedyren er revidert og forenklet i bruk for ledere på alle nivå.  
 
Per august har foretaket 25 sykepleiere og 1 jordmor i utdanningsstillinger: 
 

Videreutdanning Stillinger 

Intensivsykepleie 5 

Operasjonssykepleie 5 

Barnesykepleie 4 

Kreftsykepleie 3 

Nyfødtsykepleie 4 

Akuttsykepleie 4 

Ultralydjordmor 1 

Sum antall 26 
 
 
Ny spesialitetsstruktur for leger ble innført fra september 2017 og ved Ahus startet 21 LIS1 
sin utdanning. Introduksjonskurs for LIS1 er utvidet til 8 dager for å ivareta en del av 
aktivitetene i Felles kompetansemodul, hvor 2 av dagene utføres i samarbeid med Oslo 
universitetssykehus og Diakonhjemmets sykehus. For å dokumentere LIS1 legenes 
utdanning er Kompetanseportalen Dossier (som er en nasjonal løsning) tatt i bruk fra 1. 
september. Her skal LIS1 legene holde seg informert over hvilke krav (læringsmål og 
læringsaktiviteter) som stilles, krav til veiledning samt dokumentasjon av 
læringsaktiviteter kvitteres ut og læringsmål godkjennes.   
 
Satsningen på å bygge opp økt kompetanse i klinisk kommunikasjon ved bruk av 
kommunikasjonsmodellen «4 gode vaner» har startet med utdanning av 12 nye instruktører. 
Opplæring av ansatte starter januar 2018. 
 
Kompetansebroen www.kompetansebroen.no er et felles nettsted for deling av 
informasjon og kompetanse, mellom kommuner/bydeler, HiOA, UiO og Ahus. Tjenesten 
overføres fra prosjekt til drift ved årsskiftet. Etter partenes ønske blir Ahus driftsansvarlig, 
som også har ledet det to-årige prosjektet og utviklet konseptet på vegne av partene. 
Tjenesten får tre årsverk fordelt på fire ansatte med kompetanse og oppgaver innen ledelse, 
kommunikasjon, fag- og kvalitetssikring, drift- og brukerstøtte.  
 
 
 

4.3 Forskning og innovasjon 
 
Forskning, klinisk utprøving, innovasjon 
Forskningsaktivitet og klinisk utprøving ved Ahus er jevnt stigende, men ligger fortsatt på et 
betydelig lavere nivå enn ønskelig. Det samme gjelder innovasjonsaktivitet. Det er bygget 

Side 29 av 43 / Akershus universitetssykehus HF                                                                            

 

http://www.kompetansebroen.no/


opp forskningsstøtte og støtte til etablering av kliniske studier, som har bidratt til den gode 
utviklingen, men dette må utvikles videre, blant i tråd med nye krav til deltagelse i kliniske 
studier i 2018. Samtidig har Ahus gjennomført en intern revisjon av forskningsaktivitet, som 
gir et godt grunnlag for et systematisk forbedringsarbeid innen forskningsfeltet. 
 
Ett av forbedringspunktene fra internrevisjon, var at det var behov for mer 
kompetanseoppbygging innenfor forskningsfeltet. Avdeling for forskningsstøtte gjennomførte 
i november for første gang kurs for både forskere, ledere og forskningsstøtte. Kurset 
«Pakkeforløp for forskning» gjennomgår alle faser i et forskingsprosjekt fra oppstart til 
avslutning. Kurset vil også bli avholdt våren 2018. Følgende agenda for kurset: 
 
1. Velkommen v/forskning og innovasjonsdirektør  
2. Forskningsstøtte 

a. Forskning på Ahus 
b. Forskningsadministrasjon: prosjektøkonomi og personal  
c. Litteratursøk og veiledning v/medisinsk bibliotek 

3. Personopplysninger og biobank  
4. «Pakkeforløp» kliniske behandlingsstudier   
5. Uttrekk og lagring av forskningsdata 
6. Forskningsformidling 
7. Mingling/Spørsmål til foredragsholdere 
 
Kliniske studier 
Foretaket har de siste årene arbeidet strategisk med målsetningen om å øke antallet kliniske 
studier. Sykehusets nedslagsfelt er på ca. 500 000 innbyggere, noe som gir tilgang til å 
rekruttere deltakere til studiene innenfor sykdommer som rammer store 
pasientgrupper. Forskning har vist at pasienter som deltar i kliniske studier ofte har både økt 
overlevelse og bedre livskvalitet. For sykehuset vil deltakelse i kliniske studier kunne føre til 
økt behandlingskvalitet, lavere dødelighet og nye metoder for effektiv drift. I tillegg vil 
helsepersonell få økt kompetanse, og medvirke til å utvikle nye og innovative 
behandlingsmetoder. 
  
Akershus universitetssykehus deltar aktivt i det nasjonale nettverket NorCRIN. Nettverket 
består av alle universitetssykehusene i Norge. Formålet er å øke antall kliniske 
intervensjonsstudier gjennom å styrke og forenkle samarbeidet og bidra til høy kvalitet i 
forskningen. Prosjektet består av 8 arbeidspakker hvor Akershus universitetssykehus leder 
arbeidspakke 4; «Samarbeid med industri», samt deltar i 3 andre 
  
Infrastruktur  
Foretaket jobber systematisk med å få på plass en god infrastruktur rundt kliniske studier, og 
har to dedikerte koordinatorer for kliniske studier som bistår utprøvere innenfor alle 
fagområder. Klinisk forskningsstøtte for øvrig er organisert lokalt i de respektive divisjoner.  
  
Videre har koordinatorene oversikt over aktive utprøvere innenfor en rekke fagområder som 
er tilgjengelige på sykehuset og videresender forespørsler fra industrien direkte til aktuelle 
utprøvere internt for å avklare interesse og kapasitet. Koordinatorene har også tett 
samarbeid med teknologioverføringsbyrået Inven2, bransjeforeningen til 
legemiddelindustrien (LMI) og farmasøytisk industri. 
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Kurs i Good Clinical Practice 
Koordinatorene for kliniske studier har, i samarbeid med avdeling for forskningsstøtte, ansvar 
for gjennomføring av kurs i Good Clinical Practice (GCP) to ganger årlig på foretaket. Kurset 
gjennomføres i samarbeid med Regional Forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus. 
Dokumentasjon av GCP-kunnskap er obligatorisk for utprøvere og studiepersonell som deltar 
i kliniske studier. Kurset er gratis for de ansatte. 
 
Forskningsaktivitet: 
Forskningsaktiviteten har vært jevnt stigende, bl.a. vist ved antall publikasjoner (se tabell). 
Til grunn for dette ligger intern satsning, bevilgninger fra UiO og ekstern finansiering, hvorav 
sistnevnte utgjorde over 90 mill. i 2017. Selv om antallet søknader om ekstern finansiering 
økte også i 2017, er innvilgelsesprosenten for 2018 lavere enn ønskelig. Det vurderes som 
viktig å understøtte tverrgående prosjekter, der klinisk forskning både innen somatikk og 
psykiatri koblet til avansert metodikk (eks. Epigen og Div. for diagnostikk og teknologi) kan gi 
høyere impact. Dessuten vil vi fremme deltagelse i nettverk nasjonalt og internasjonalt. 
 
Utvikling i forskningsaktivitet  

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

                   
19 

 

Doktorgrader 15 17 9 16  
Publikasjoner 238 285 363 323*  
HSØ-søknader 45 55 55 53 66 

*Ufullstendig registrering av publikasjoner per januar. Blir komplett først i april 2018. 
**Bidragsstudier er forskerinitierte studier med bidrag fra industri, enten økonomisk eller i form av 
legemidler/utstyr, eller begge deler.  
 
 
Ekstern finansiering fordelt på finansieringskilde 
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4.4 Investeringer og likviditet 
 
Investeringer 
Tabellen under viser anvendelse av vedtatte investeringsmidler både i 2017 og hittil i 
prosjektene.  
 

 
 
Det er påløpt 71,8 mill. kroner på egne investeringsprosjekter i 2017. Anvendelse av lokal 
likviditet for finansiering av IKT-prosjekter i regi av Sykehuspartner (SP) kommer i tillegg på 
0,94 mill. kroner i 2017. Samlede investeringer i 2017 er 72,74 mill. kroner. 
 
Av de større investeringsprosjektene er det de siste årene gjennomført oppgradering av 
røntgenutstyr iht. utskiftingsplanen. Utskifting av eksisterende CT (2) er gjennomført mot 
slutten av 2017og ny CT (5) planlegges installert i februar 2018. I tillegg er nytt 
mammografiapparat anskaffet og i satt drift i 2017. Anskaffelse av operasjonsrobot pågår og 
ventes implementert i løpet av 2018. I tillegg er det gjennomført løpende anskaffelser av 
utstyr og maskiner iht. vedtatt investeringsbudsjett. 
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Likviditet 
 
 

 
 
Rammen for driftskreditt justeres jevnlig bl.a. på bakgrunn av forholdet mellom 
pensjonskostnad og pensjonspremie. 
 
Likviditetsendringer gjennom året skyldes normale periodiske svingninger i 
utbetalinger, samt resultatutviklingen. Nedgangen i belastet driftskreditt i første tertial 
2017 skyldes i hovedsak at pensjonspremien er belastet vårt pensjonsfond og 
dermed ikke påvirker likviditeten. Den markante nedgangen i benyttet kreditt i juni 
skyldtes at likviditet for lånefinansiering kom denne måneden, mens fakturaen for 
dette først ble betalt i starten av juli. 
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4.5 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  
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra 
Sykehuspartner pr januar 2018.  
 
Trend kritiske hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Kritiske tjenester er her 
definert som applikasjoner med avtale om døgnkontinuerlig opptid (24*7*365). En 
applikasjon defineres som oppe når den utfører sin primære funksjon til over 80 % av 
brukerne.  
 
Graf 1 viser kritiske hendelser Ahus, lokale løsninger 
 
  

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

 
Antall kritiske bortfall av tjenester er noe lavere i 2017 enn i 2016. Det er størst nedgang i 
uønskede hendelser på de lokale Ahus tjenestene, men noe økning i hendelser på regionale 
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løsninger. Dette skyldes at vi har en dreining mot regionale tjenester. Noen av hendelsene i 
denne perioden skyldes regionale tjenester (eks ERP). Det er ikke noe system som utpeker 
seg, hendelsene er fordelt på flere forskjellige systemer. 
 
På grunn av at avtalen HSØ inngikk med ekstern leverandør i forbindelse med 
infrastrukturmodernisering er satt i bero, er det etablert prosjekter for kritiske områder på 
ulike HF. For Ahus sin del, betyr dette at 4 ulike prosjekt etableres (Telefoni, wifi, regional 
citrix arbeidsflate fase 2 og multifunskjonsprintere).  Dette er tiltak for å sikre stabil og trygg 
drift, men prosjektene vil ikke bidra til modernisering av disse områdene. 
 
 
Status i regionale og nasjonale prosjekter etter 3. tertial 2017 
 
RKL: Regional klinisk løsning 
OBD: Oppdrag og bestillerdokument krav 
HSØ: Helse Sør-Øst RHF 
NIKT: Nasjonal IKT 
 
 Prosjekter/aktivitet i 2017 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 
 Radiologi 

Status desember: Implementert på Ahus, prosjektet avsluttet.  
 

RKL 
Regional EPJ, standardisering 
Status desember: Implementert på Ahus, prosjektet avsluttet. 
 

RKL 
Henvisning og epikrise mellom HF (HF/HF) 
Status desember: import av lab-svar og epikriser fra OUS er gjennomført. 
Det planlegges regionalt videre bredding. 

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

RKL 
IHR fase 3(Interaktiv henvisning og rekvirering) 
Status desember: i oppstartsfase 
Elektronisk henvisning og rekvirering fra legekontor til spesialisthelsetjenesten innen 
laboratoriene og bildediagnostikk. Prosjektoppstart på Ahus januar 2018 

RKL 
Regional kurve og medikasjon 
Status desember: Pågående. 
Regional løsning for gjennomgående kurve.  
Ble implementert på AIO i mai. Videre bredding vil skje avdelingsvis og vil pågå fram mot 
Q4 2018. Neste fase i breddingen er planlagt til 11.februar  

RKL 
Identitet og tilgangsstyring- IAM 
Status desember: Implementert på Ahus, prosjektet avsluttet. 
 

RKL 
Regional lab- fase 3 
Status desember: I oppstartsfase 
Det planlegges møte mellom det regional prosjektet og Ahus i januar 2018. 
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 Prosjekter/aktivitet i 2017 knyttet til regionale prosjekter 
RKL 

Medikamentell kreftbehandling 
Status desember: ikke startet 

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

RKL 
Digitale innbyggertjenester 
Status desember: I oppstartsfase 

NIKT 
Innføring av Medusa 
Status desember: Seksjon medisinsk teknikk har tatt i bruk en lokal løsning av systemer til 
erstatning av Merida (registrering av medisinsk teknisk utstyr, med tilhørende status 
omkring utstyret). I februar skal seksjon behandlingshjelpemidler også ta denne i bruk. Etter 
dette vil den lokal løsningen erstattes med en nasjonal løsning. 
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4.6 Samhandlingsreformen 
 
KAD plasser og utnyttelse 
 
Det er i gjennomsnitt 60 pasienter per uke som legges inn på KAD- plasser i 
opptaksområdet. Samarbeidet for å sikre god utnyttelse gjøres via KAD- forum knyttet til 
delavtale fire. Det er daglig kontakt mellom Akershus universitetssykehus og KAD-enhetene i 
opptaksområdet. 
 
 
Status samhandling per 3. tertial 2017 
 
Aktivitet Status 
Samhandlingsplan for Ahus 
og kommunene 

Handlingsplan for samhandlingsområdet er vedtatt og de aller fleste t tiltak er iverksatt i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Legesamarbeid og samarbeid innen området 
psykisk helse og rus er høyt prioritert. Det er satt i gang fire samhandlingsprosjekter for å 
bedre legesamarbeidet.  Det er økt bruk av Kjernejournal ved sykehuset og i kommunene 
gjennom ett av disse prosjektene og man ser allerede nå en femdobling av bruken hos 
partene ila høsten 2017. 
Ihht handlingsplan, forankret i strategisk samhandlingsplan, er arbeidet om samarbeid 
knyttet til ambulant virksomhet iverksatt gjennom prosjekt. Høsten 2017 kartla Ahus sin 
ambulante virksomhet og resultatet viser at totalt 41 enheter ved Ahus driver ambulant 
virksomhet. 

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

Alle avtaler delavtaler er revidert ila 2017 og publisert på ahus.no. Alle fagfora følger opp 
sine fagområder. Det er utarbeidet handlingsplaner for samtlige fora.  

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

Opplæring i trygg utskrivning til kommunehelsetjenesten er gjennomført innen somatikken.  
Sykehusledelsen behandlet i april sak om status når det gjelder kvalitet på 
utskrivningsområdet. Status skal legges fram to ganger per år etter gjennomført 
kvalitetskartlegging. 
Geriatrisk avdeling deltar i læringsnettverk Trygg utskrivning som er et av programmene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
 

Elektronisk 
meldingsutveksling 

Det sendes nå elektroniske meldinger fra Kvinneklinikken til de fleste helsestasjoner i 
opptaksområdet. 
Ahus deltar i HF – HF- prosjekt som tester og piloterer elektronisk laboratoriesvar og 
epikriser mellom Ahus og OUS. Det er pilotert et nytt elektronisk meldeskjema som sendes 
fra Ahus til kommunene når barn er pårørende og trenger oppfølging i kommunen. Det er 
vedtatt at skjemaet skal implementeres til alle kommuner ila 2018. 
 

Barn som pårørende Barn som pårørende, er prioritert som oppfølgingsområde i Fagforum for forebygging. 
Kontaktpersoner i kommuner og bydeler etableres for å sikre samarbeid og oppfølging av 
barna. Det er laget planer for implementering av nytt lovverk som inkluderer barn som 
søsken og barn som etterlatte. Nytt lovverk fra 01.01.18. 

Tolketjenesten Det er etablert samarbeidsrutiner og det gis løpende opplæring i rutiner og bruk av tolk.  
Tolkekabiner er etablert og det arbeides med å ta i bruk skjermer for å kunne benytte 
skjermtolking.  
 
  

Arbeid med likeverdige 
helsetjenester - 
migrasjonshelseområdet  

Det etterspørres og gis opplæring til klinikken i migrasjonshelsearbeid. Det er tatt initiativ for 
å få oversatt standardbrev til ulike språk. Det er tatt initiativ til å utarbeide brosjyrer og, 
undervisningsmateriell til aktuelle språk. Det er igangsatt arbeid med å etablere nettverk og 
ressurser ved avdelingene for å styrke kompetansen på området.  
   

Pasient- og 
pårørendeopplæring / Læring 
og mestring. 

Videreutviklet samarbeid med “Møtepunktet” (møtested for pasienter med repr. fra 
brukerorg). Det er prøvd ut gruppetilbud med tolkebruk innen ett område. Det er bestilt 
informasjonsskjermer for å sikre god informasjon til ansatte, pasienter og pårørende om 
likemannsarbeid og Læring og mestringstilbud. 

Innovasjons- og 
utviklingsarbeid 

Det samarbeides i en rekke samhandlingsprosjekter både mellom Ahus og kommunene og 
mellom Ahus og bydelene. 
I samarbeid med de tre bydelene Alna, Grorud og Stovner har Ahus  kartlagt og satt i gang 
et prosjekt for å bidra til paradigmeskiftet i norsk helsevesen, fra «hva er i veien med deg?» 
til «hva er viktig for deg?».  
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Helsefremmende arbeid Det er inngått avtale om at HPH sekretariatet har ansvar som Nasjonal Hub for et 

helsefremmende program utviklet i Australia (Act, Belong, Commit). Flere pilotprosjekter 
erknyttet til dette, blant annet i Helse Bergen, Bergensklinikkene, SUS, Akershus, Helse 
Førde.  
I regjerningens strategi for god psykisk helse (2017-2022) «Mestre hele livet», er dette 
folkehelseprogrammet tatt inn som en satsing. Ahus har inngått samarbeid med Nes 
kommune for å pilotere modellen. 
Det arbeides gjennom Fagforum forebygging for å operasjonalisere forbyggende og 
helsefremmende arbeid. 
 

 
 
 
Utskrivningsklare pasienter  
 
Tabellen under viser antall UK døgn fordelt på kommuner og bydeler per 3.tertial 2015- 
2017.  
 
 
   2015  2016  2017 
Vestby 18 2 53 
Ski 23 151 124 
Ås 5 212 50 
Frogn 2 21 10 
Nesodden 10 5 10 
Oppegård 42 314 272 
Aurskog-Høland 6 12 51 
Sørum 6 8 12 
Fet 8 11 3 
Rælingen 9 20 10 
Enebakk 10 15 33 
Lørenskog 7 47 119 
Skedsmo 653 80 105 
Nittedal 61 28 50 
Gjerdrum 8 6 2 
Ullensaker 7 83 61 
Nes 27 5 4 
Eidsvoll 33 26 18 
Nannestad 2 2 1 
Hurdal 0 0 3 
Rømskog              0              0              0 
Bydel 10 Grorud 24 22 9 
Bydel 11 Stovner 91 32 28 
Bydel 12 Alna 50 72 158 
Andre Bydeler 0              0 9 
Andre kommuner 1 17 1 
Totalt 1103 1191 1196 
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4.7 Revisjoner og eksterne tilsyn  
 
Nedenfor vises status på tilsyn og revisjoner i de to siste tertial samt status for tilsyn og 
revisjoner ved Ahus per 3. tertial 2017. 
 

 
 
Figur Antall gjennomførte tilsyn og revisjoner forrige og denne tertial  
 
 

Figur Status tilsyn og revisjoner per 2. tertial  
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Tabell Oversikt over status for tiltaksarbeid per 3. 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) Fylkesmannen gjennomfører journalverifikasjoner, neste er 30.01.2018. 
(5) Frist er forlenget fordi tiltaksarbeid fremdeles pågår. 
 
 
 
  

Tilsyns-
myndighet 

Tema Antall 
(1) 

Status (2) Ansva
r 

Frist 

Fylkesmannen, 
helseavdelingen 

Tilsyn med samhandling 
Tilsyn med gastrokirurgisk avd. 
Sepsis i Akuttmottaket 

1A 
1A 
1A 

Lukket 
Lukking pågår 
Lukking pågår 

EMH 
EMH 
EMH 

30.01.17 
17.02.17(3) 
01.11.17(4) 

Mattilsynet Follo Vestveien Rus og 
avhengighet 
Ski somatisk sykehus 
Tilsyn med hovedkjøkken 
(catering/kantine) 

2P 
 
1P 
5P 

Lukket 
 
Lukket 
Lukking pågår 

DFM 
 
DFM 
DFM 

31.12.17 
 
01.10.17 
20.03.18 

Statens vegvesen Tilsyn med vilkårsparkering 2P Lukket DFM  01.09.17 
 

Politiet Årlig vandels- og 
dokumentkontroll 
Egenvakthold 

1A 
 
1A 

Lukket 
 
Lukking pågår 

DFM 
 
DFM 

i.a. 
 

01.06.18 
Konsern-
revisjonen 

Tilgjengelige helsetjenester 
Revisjon av legemidler 
Tiltaksarbeid etter revisjoner 
utført av KR 

12A 
13A 
9A 

Lukking pågår 
Lukking pågår 
Lukking pågår 

EMH 
EMH 
VAD 

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

Kommunalt 
brannvesen 

Tilsyn Ski sykehus 
Tilsyn C. J. Hansens vei 

7A 
1M 

Lukket 
Lukking pågår 

DFM 
DFM 

30.09.17 
28.02.18 
 

Sivilombuds-
mannen 

Om tortur og umenneskelig 
behandling 

17 F Lukking pågår DPH 31.01.18 
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Oppfølging av tiltak etter gjennomganger fra konsernrevisjonen 

Tabellen under viser en status i forhold til oppfølging av tiltaksarbeid i foretaket etter 
konsernrevisjonens gjennomgang. Det er definert 10 kriterier som koordineres og følges opp. 
Per 3. tertial er de fleste av disse kriteriene oppfylt eller det eksisterer konkrete 
handlingsplaner som skal sørge for oppfyllelse. 
 
Kriterier Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon status pr 2. 

tertial 2017 
Status pr 3. tertial 
2017 

Kriterie 1: Forholdet 
mellom styret og 
administrerende direktør 

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

Konsern-
revisjonen har 
ingen anbefalinger 

 

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

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

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  

 

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

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

Konsernrevisjonen 
har ingen 
anbefalinger 

 

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

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

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  

 

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

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

Oppsatt 
handlingsplan og 
frister følges 

Prosedyren er 
revidert, forenklet og 
godkjent i EQS 
5.12.17. 
Orienteringssak til 
sykehusledelsen 
30.1.18. 

  2. Konsernrevisjonen anbefaler at status i 
tiltaksarbeidet etter revisjonen 

Vurderes innen 
31.12.17 

Fristen er utsatt til 
1.2.18 
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Kriterier Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon status pr 2. 
tertial 2017 

Status pr 3. tertial 
2017 

tilgjengelige helsetjenester, fremlegges 
styret og sykehusledelsen slik at de får 
informasjon om tiltaksarbeidet er 
gjennomført, eller om det er nødvendig å 
iverksette ytterligere tiltak. 

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

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

Revidert 
prosedyre i kraft 
15.08.17.  

 

Kriterie 7: 
Helseforetaket har 
føringer for at 
tiltaksarbeidet etter tilsyn 
og revisjoner skal bidra 
til læring og forbedring, 
og for hvordan erfaringer 
deles og spres 

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

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

 

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

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

Revidert 
prosedyre i kraft 
06.09.17.  

Prosedyre oppdatert 
og godkjent i EQS 
6.9.17. 

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

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

Oppsatt 
handlingsplan 
følges 

1) Regional 
prosedyre for ledere 
i PAS/EPJ DIPS 
vurderes med tanke 
på oppfølging av 
overordnede føringer 
som regulerer det 
pasientadministrative 
arbeidet ved AHUS, 
evt utarbeides en 
relatert retningslinje 
med presiseringer i 
EQS. 
Frist: Innen 28.2.18 
med påfølgende 
implementering: 
 
2) Regionale 
prosedyrer og 
brukerveiledninger 
skal tilgjengelig-
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Kriterier Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon status pr 2. 
tertial 2017 

Status pr 3. tertial 
2017 
gjøres via lenker i 
EQS, og 
implementering av 
disse skal 
vektlegges, og 
dokumenter i kap. 
Henvisninger og 
ventelister; journal 
og scanning 
prioriteres. 
Frist: 15.4.18 
 
 
3 A) I påvente av at 
regionale 
retningslinjer for 
rapportoppfølging av 
ventelisterapporter 
utarbeides vil AHUS 
revidere egne 
styrende dokumenter 
knyttet til 
pasientadministrativt 
arbeid med 
henvisninger og 
ventelister og 
videreformidle til 
relevante ledere og 
fagmiljøer.  
Frist: Innen 15.2.18 
 
3 B) Implementering 
av regionale 
retningslinjer 
vektlegges etterhvert 
som de ferdigstilles. 
Frist: Løpende 
  
4) Målrettet 
opplæring/re-læring 
knyttet til 
henvisninger og 
ventelister og 
ventelisterapporter i 
DIPS vil bli tilbudt til 
fagområder som 
presenterer negative 
aktivitetsdata. 
Frist: 1.3.18 

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

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

Oppsatt 
handlingsplan 
følges 

Innarbeidet i LIS-
løsning og 
rapporteringsrutiner 
første halvår 2018. 
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1. HR 

1.1 Sykefravær  
  

 
 

 

 
 
 
 

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

Siste 3 mndDenne mnd Hittil
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1.2 AML brudd  

 
 

 
 

  

Desember 2017

I år I fjor I år I fjor I år I fjor I år I fjor 17-okt 17-nov 17-des
Divisjon for Facility Management 103        96             1 113        1 150           1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 58          64         103       
Kirurgisk divisjon 421        659           4 547        5 998           2,7 % 4,2 % 2,3 % 3,1 % 443        369       421       
Ortopedisk klinikk 78          142           1 317        1 026           2,3 % 3,6 % 2,9 % 2,1 % 166        78         78         
Kvinneklinikken 85          86             1 494        1 739           2,3 % 2,3 % 3,2 % 3,6 % 104        114       85         
Medisinsk divisjon 738        1 088        7 499        8 850           3,7 % 5,4 % 3,0 % 3,6 % 598        619       738       
Barne- og ungdomsklinikken 48          113           1 099        1 212           1,2 % 2,7 % 2,1 % 2,4 % 69          55         48         
Divisjon for diagnostikk og teknolog 60          30             606           816               0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 41          61         60         
Divisjon for psykisk helsevern 151        261           1 933        2 133           0,6 % 1,0 % 0,6 % 0,6 % 136        102       151       
Stab / Forskning / Andre 5            7                56             58                 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 3            4            5            
Total 1 689    2 482        19 664     22 982         1,8 % 2,5 % 1,6 % 1,9 % 1 618    1 466    1 689    

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

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

 
  

Desember 2017

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett
Avvik 
Budsjett Faktisk Budsjett

Avvik 
Budsjett 17-okt 17-nov 17-des

Divisjon for Facility Management 601        638           -37            608               636          -28          614          601        601        
Kirurgisk divisjon 1 107    1 100        8                1 108           1 103      5              1 136      1 109    1 107    
Ortopedisk klinikk 256        238           18             266               244          21            260          261        256        
Kvinneklinikken 272        264           8                277               270          6              278          271        272        
Medisinsk divisjon 1 377    1 374        4                1 389           1 383      6              1 408      1 393    1 377    
Barne- og ungdomsklinikken 304        289           15             299               291          7              304          289        304        
Divisjon for diagnostikk og teknolog 613        597           16             610               597          13            613          613        613        
Divisjon for psykisk helsevern 1 821    1 802        19             1 820           1 793      27            1 886      1 819    1 821    
Stab / Forskning / Andre 279        313           -34            277               306          -29          282          284        279        
Total 6 629    6 613        16             6 653           6 625      28            6 782      6 640    6 629    

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

 
* 10 dager med ekstra varaiebl lønn i september på grunn av endrede datoer for utbetaling. 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 2017 Budsjett 2017 Faktisk 2016 Snitt 2016 Snitt 2015
Jan 3 846               2 361               2 947               4 712               4 013               
Feb 4 745               2 448               3 798               4 712               4 013               
Mar 7 862               2 374               4 351               4 712               4 013               
Apr 5 692               2 493               3 794               4 712               4 013               
Mai 4 226               2 373               3 832               4 712               4 013               
Jun 6 241               2 569               5 002               4 712               4 013               
Jul 7 012               2 626               5 650               4 712               4 013               
Aug 3 354               2 657               7 036               4 712               4 013               
Sep 5 574               2 442               4 799               4 712               4 013               
Okt 4 674               2 446               4 008               4 712               4 013               
Nov 6 225               2 412               5 408               4 712               4 013               
Des 7 318               2 454               5 918               4 712               4 013               
Akkumulert 66 769             29 655             56 543             56 543             52 425             
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2. Kvalitet 

2.1 Ventetid                   

 
 

 
 
  

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

m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett
Måned Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ahus 51        55        53        53        57        58        55        49        71        67        58        55        56        
Somatikk 52        55        54        53        58        58        56        50        72        68        60        56        58        
Kirugisk divisjon 57        58        64        63        63        69        59        59        77        71        65        57        56        
Ortopedisk klinikk 55        58        53        53        66        57        62        64        96        91        77        74        74        
Medisinsk divisjon 46        52        46        44        51        52        49        44        59        57        48        47        46        
Barne- og ungdomsklinikke 48        54        48        46        46        54        53        49        83        65        54        46        57        
Kvinneklinikken 47        51        41        48        52        51        68        22        50        51        52        48        50        
VOP 49        54        53        51        51        54        49        48        53        51        42        48        53        
BUP 43        48        47        46        51        52        48        51        61        55        46        43        46        
TSB 31        49        35        61        43        46        37        35        46        44        32        32        33        
Mål PHV/TSB 65        45        45        45        45        45        45        45        45        45        45        45        45        
Mål Somatikk 65        60        60        60        60        60        60        60        60        60        60        60        60        
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2.2 Fristbrudd       
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold 
til antall pasienter med frist i perioden.  
        

          
 

 
  

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

 
 

 
 

Viser andel av pasienter som har passert tentativ dato i forhold til alle pasienter som venter på 
timeavtaler.  

Uttrekk dato

Ikke 
passert 
tentativ tid

Passert 
tentativ tid Total

% 
Etterslep

01.11.2016 89 009 14 621 103 630 14,1 %
01.12.2016 92 980 13 101 106 081 12,3 %
02.01.2017 97 550 12 911 110 461 11,7 %
01.02.2017 99 350 12 109 111 459 10,9 %
01.03.2017 97 894 11 742 109 636 10,7 %
01.04.2017 96 741 11 394 108 135 10,5 %
01.05.2017 93 317 13 450 106 767 12,6 %
01.06.2017 92 826 14 577 107 403 13,6 %
01.07.2017 94 459 15 448 109 907 14,1 %
01.08.2017 98 709 15 370 114 079 13,5 %
01.09.2017 100 003 15 718 115 721 13,6 %
01.10.2017 99 174 15 349 114 523 13,4 %
01.11.2017 98 629 14 014 112 643 12,4 %
01.12.2017 95 372 14 499 109 871 13,2 %
01.01.2018 98 554 15 972 114 526 13,9 %
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2.4 Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp 

 

 
 

2.5 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid   

 
 

 

Andelen nye pasienter i kreftpakkefoløp er minst 70%

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Alle forløp 77 % 73 % 71 % 79 % 77 % 77 % 75 % 73 % 81 % 80 % 80 % 76 % 76 % 70 %
Brystkreft 97 % 93 % 85 % 96 % 93 % 90 % 89 % 89 % 100 % 92 % 91 % 79 % 88 % 87 %
Tykk- og endetarmskreft 85 % 94 % 85 % 97 % 92 % 92 % 79 % 85 % 100 % 84 % 79 % 89 % 93 % 86 %
Lungekreft 93 % 85 % 91 % 80 % 81 % 100 % 80 % 85 % 88 % 85 % 95 % 91 % 88 % 93 %
Prostatakreft 79 % 85 % 84 % 89 % 82 % 86 % 80 % 73 % 81 % 88 % 91 % 89 % 82 % 68 %
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%

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Alle forløp 70 % 71 % 60 % 74 % 76 % 68 % 54 % 56 % 59 % 41 % 73 % 58 % 62 % 58 %
Brystkreft 74 % 67 % 66 % 81 % 76 % 80 % 45 % 32 % 47 % 34 % 55 % 33 % 46 % 33 %
Tykk- og endetarmskreft 64 % 79 % 82 % 70 % 76 % 82 % 72 % 68 % 65 % 57 % 87 % 59 % 61 % 59 %
Lungekreft 72 % 73 % 69 % 89 % 81 % 71 % 60 % 67 % 70 % 68 % 68 % 72 % 81 % 72 %
Prostatakreft 74 % 54 % 20 % 67 % 71 % 38 % 60 % 43 % 70 % 24 % 56 % 61 % 57 % 61 %
Mål 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
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2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning   

 
 

 
  

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

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

Medsinsk divisjon 72 % 77 % 77 % 76 % 66 % 63 % 63 % 66 % 65 % 68 % 70 % 62 % 58 % 63 %

Kirurgisk divisjon 74 % 76 % 88 % 85 % 87 % 83 % 77 % 80 % 80 % 78 % 80 % 77 % 63 % 73 %

Ortopedisk klinikk 72 % 61 % 69 % 62 % 50 % 45 % 46 % 40 % 38 % 39 % 60 % 70 % 71 % 80 %

Kvinneklinikken 94 % 95 % 96 % 97 % 96 % 97 % 93 % 96 % 94 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 %

Barne- og ungdomsklinikken 88 % 84 % 97 % 95 % 96 % 93 % 94 % 90 % 93 % 92 % 92 % 95 % 90 % 91 %

Divisjon for psykisk helsevern 81 % 79 % 91 % 88 % 82 % 78 % 86 % 90 % 80 % 89 % 85 % 86 % 83 % 76 %

 
Side 12 av 17 / Akershus universitetssykehus HF – Vedlegg 2  



 

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

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

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

3.1 Pasientbelegg     

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

 

3.2 Korridorpasienter    

  
 

 
  

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

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

Overbelegg - Korridorovernattinger
Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorovernattinger 2017 420       337       331        90          219        89          41          148        201        127        186        147        
Korridorovernattinger 2016 271       172       154        185        107        92          20          98          113        107        238        372        
Korridorovernattinger 2015 1 182    1 007    862        507        449        580        156        224        349        212        179        152        
Gj.snitt pr dag 13,5      11,6      10,7       3,0         7,1         3,0         1,3         4,9         6,5         4,2         6,0         4,7         
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3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) 
           

 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

  

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 60 134      63 102      -2 968      -4,7 % 62 637          -2 503      -4,0 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 217 002    238 709    -21 707    -9,1 % 217 259        -257         -0,1 %

Ant. dagbehandlinger 32 210      29 358      2 852        9,7 % 30 515          1 695       5,6 %

Ant. inntektsgivende polikl. kons. 293 711    274 134    19 577      7,1 % 289 198        4 513       1,6 %

DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 89 062      90 189      -1 127      -1,2 % 88 560          502          0,6 %

DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 89 914      90 940      -1 026      -1,1 % 89 382          532          0,6 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 897        3 720        177           4,8 % 3 723            174          4,7 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 64 362      62 678      1 684        2,7 % 64 141          221          0,3 %

Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 1 629        570           1 059        185,8 % 626               1 003       160,2 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 133 115    141 781    -8 666      -6,1 % 138 323        -5 208      -3,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 113           120           -7             -5,8 % 118               -5             -4,2 %

Antall liggedøgn - døgnbehandling 7 670        7 151        519           7,3 % 7 501            169          2,3 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 75 283      79 382      -4 099      -5,2 % 77 446          -2 163      -2,8 %

Faktisk Budsjett  Avvik Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 888           850           38             4,5 % 708               257          25,4 %

Ant. liggedøgn døgnbehandling 18 953      18 853      100           0,5 % 17 079          5 741       11,0 %

Ant. polikliniske konsultasjoner 27 824      27 860      -36           -0,1 % 27 181          643          2,4 %

Voksenpsykiatri
Per desember 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk
Per desember 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Barne og ungdomspsykiatri
Per desember 2017 Resultat 

samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

Per desember 2017 Resultat 
samme 
periode 

2016

Endring faktisk 2016-
2017
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5. Økonomi 

5.1 Resultatutvikling 2015-17   
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